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Bestyrelsesmøde 22. oktober, kl. 10.00 

 

REFERAT 
 

Deltagere: Lars Hjorth (LH), Otto Egemose (OE), Kresten Therkildsen (KT), Henrik Sierslev 

(HS), Søren Hansen (SH), ref. 

 

Afbud: Richard Bech (RB), Kai Aagesen (KAa) 

 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen 2016 

 Godkendt med kommentarerne: En god og konstruktiv generalforsamling 

 

2. Formanden 

 

2.1: Gribskov Grundejerforbund Øst (GGØ)  

 SH refererede sit valg til GGØs forretningsudvalg og det forhold, at administrationen i 

Gribskov Kommune har opsagt samarbejdet med alle stående udvalg i kommunen – 

herunder Kystsikringsudvalget som LH skulle være medlem af efter KAa. Dette forhold 

er stærkt kritisabelt, mener GGØ som er en paraplyorganisation med 64 

grundejerforeninger og 4340 medlemmer. Første møde i forretningsudvalget er 8. nov. 

 LH supplerede med at konstatere, at opsigelsen af samarbejdet med de stående udvalg 

er en tilsidesættelse af nærdemokratiet i Gribskov Kommune. 

 

2.2: Træfældning i samarbejde med HedeDanmark 

 SH omtalte samarbejdet med HedeDanmark, der nu har eksisteret i 3 år. Begge partner 

ønsker at fortsætte samarbejdet, men HedeDanmark kræver som forudsætning, at der 

er mindst 15 grundejere, der vil deltage.  

 LH foreslog, at vi meddeler dette i et kommende Nyhedsbrev samt den oplysning, at 

der stadigvæk er en del grundejere i vort område, der negligerer kravene om et ’frirum’ 

på min. 4,80 m. fra træer og buske i bredde og top ud fra egen matrikel. Dette krav for 

at sikre, at større og mindre biler kan passere. 

 

2.3: Nyhedsbreve 

 SH nævnte, at vi nu har 101 abonnenter på vore Nyhedsbreve – meget tilfredsstillende 

http://www.hesselbjerg-grundejere.dk/


 

2.4: Container weekend 

 SH omtalte ordningen, der nu har eksisteret i 8 år med en forårs weekend (3 

haveaffald- og 1 storskrald containere) og en efterårs weekend (2 haveaffald 

containere). Medlemmerne benytter flittigt dette tilbud, hvorfor vi fortsætter. I foråret 

vil det være i weekenden 14.-16. april. Det skal dog bemærkes, at alle brugere har 

ansvar for den korrekte anvendelse, dvs. at fyldes op bagfra for at få plads til så meget 

som muligt, og at gøre rent omkring containerne, hvis man har ramt ved siden af. 

Ordningen er fortsat alene for foreningens medlemmer. 

 

2.5: Forenings trailer 

 SH repeterede, at vi for ca. 3 år siden drøftede muligheden for at købe en trailer til 

gratis anvendelse for foreningens medlemmer – en ekstra service. Af praktiske årsager 

kunne det dengang ikke gennemføres.  

 Alle i bestyrelsen fandt det en god idé, og HS meldte sig til at beskrive 

forudsætningerne – pris, praktik, administration, forsikring m.m. 

 

3. Kassereren 

 

3.1: Status på kontingent og økonomi 

 LH nævnte vores driftskonto, der balancerer med kr. 56.000 og investeringskontoen, 

der balancerer med kr. 80.000 

 

3.2: Status på medlemmer 

 LH oplyste, at vi har 116 medlemmer, hvoraf 13 mangler at betale 

 

3.3: Veje og stier 

 LH repeterede, at der som aftalt på generalforsamlingen er udlagt grus til at forbedre 

veje og stier ud for egen matrikel – disse bunker benyttes glædeligvis flittigt, hvilket 

også er nødvendigt i dette skiftende vejr. Vi skal senere tage stilling til, om vi ønsker at 

investere i vej- og stiforbedringer til max. kr. 30.000 som blev bevilget på 

generalforsamlingen. 

 

4. Nabohjælp 

 HS fremviste de 2 skilte med NABOHJÆLP, som vil blive hængt op ved indkørslen til 

Lundevej og Åvej. 

 OE tilbød at være opmærksom på de mange aktiviteter, der tilbydes i NABOHJÆLP og 

koordinere med SH, så vi kan bringe dem i Nyhedsbrevene. 

 

5. Øvrige informationer fra bestyrelsesmedlemmerne 

 LH omtalte mødet arrangeret af Gribskov Kommune vedr. aktiviteter i område og 

sommerhusudlejning. Mødet havde samlet mange deltagere, hvor der også blev drøftet 

turisme og kystsikring. 

 LH omtalte også dialog med ejeren af Lundevej 7 ang. vand på vejen. LH gentog 

bestyrelsens beslutning om, at Hesselbjerg Grundejerforening kan tilbyde assistance 

vedr. undersøgelse af drænforhold, men at reparation og udbedring vil være på 

grundejerens regning. 

 

6. Evt. 

 OE spurgte om nye beslutninger vedr. kystsikring. 

 LH repeterede, at det fortsat er et anliggende mellem kommunerne Halsnæs, Helsingør 

og Gribskov, og at der ikke er taget endelige beslutninger. 

 

7. Næste bestyrelsesmøde 

 1. april 2017 


