
HG-bestyrelsesmøde 25. juni 2016, kl. 10.00 
 

REFERAT 
 

Deltog: Kai Aagesen (KA), Lars Hjorth (LH), Otto Egemose (OT), Mogens Espersen (ME), 

Richard Bech (RB), Kresten Therkildsen (KT), Søren Hansen (SH) ref. 

 

 
Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 2. april 2016 

 Godkendt uden kommentarer 

 

2. Formanden 

 

2.1 Træfældning i samarbejde med HedeDanmark 

 HedeDanmark havde lovet at informere SH, om hvornår træfældningen ville finde 

sted. Dette skete desværre ikke, hvorfor vi desværre ikke kunne informere 

medlemmerne via Nyhedsbrev. HedeDanmarke overvejer det fortsatte samarbejde, 

idet kun 6 ud af 12 tilmeldte grundejere deltog. Vi overvejer også, idet den 

administrative kommunikation ikke er tilfredsstillende. 

 

2.2 Container weekend 1.-4. april 

 Containerweekenden forløb igen i år særdeles tilfredsstillende, vi får flere 

tilbagemeldinger, der positivt kommenterer denne ordning for medlemmerne. Vi 

fortsætter til efteråret med 2 haveaffaldscontainere ved Birkebakken 8 og 11 – 21.-

24. okt. 

 

2.3 NABOPHJÆLP 

 Vi har haft flere dialoger med NABOHJÆLP, den præventive indsats for at forhindre 

indbrud og tyveri. Vi ønskede på vegne af medlemmerne at koordinere en samlet 

tilmelding. Dette er desværre ikke muligt, idet NABOHJLP er baseret på den enkelte 

grundejers tilmelding sammen med nærmeste naboer og genboer. Vi ser allerede nu 

flere ’stickers’ på postkasser og havelåger og foreslår en direkte kontakt med 

NABOHJÆLP. 

 

2.4 Generalforsamling 31. juli 

 Gennemføres som tidligere meddelt på Restaurant Søstjerne 31. okt., kl. 10.00. 

Indkaldelse via vores hjemmeside, www.hesselbjerg-grundejere.dk, og via brev 

omdelt til alle matrikelejere i vores område. 

 

2.5 Bestyrelsens sammensætning 

 Bestyrelsen indstiller kasserer LH og formand SH til genvalg. Indstiller også til, at 

KA og ME fortsætter som bestyrelsessuppleanter, og at RB og KT fortsætter som 

bestyrelsesmedlemmer. KT indstilles som dirigent på generalforsamlingen. 

 

2.6 Kystsikringsgruppen 

 Da KA stopper som bestyrelsesmedlem indstiller vi, at RB indtræder i denne gruppe, 

der ligger i regi af Gribskov Grundejerforening Øst. 

 

2.7 Drænforhold på Egerndalen 

 OE har haft kontakt med en enkelt grundejer. Der er 2 muligheder, enten tilslutning 

til det store fælles dræn eller renovering af hele drænområdet. OE forfølger sagen 

med kontakter til alle involverede naboer og genboer. Bistået af RB. 

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


2.8 Kommende bestyrelsesmøder 

 31. juli, kl. 09.00, Søstjernen 

 31. juli kl. 12.00, Søstjernen – konstitueringsmøde 

 31. juli kl. 18.30, Birkebakken 6 

 

3. Kassereren 

 

3.1 Årsregnskab 1. juli 2015-30.juni 2016 

 Årets resultat vil blive ca. kr. +17.000 

 Formue p.t. ca. kr. +111.640 

 

3.2 Status på medlemmer 

 D.d. 112 medlemmer 

 

3.3 Opfølgning på aktiviteter vedr. ikke-medlemmer og Nyhedsbreve 

 Stor aktivitet med 9 nye medlemmer og 14 nye tilmeldinger til Nyhedsbrevene 

 

3.4 Dalvej 22-24 

 LH har haft kontakt med håndværkere og nye ejere, følger op, når huset er 

færdigbygget 

 

4. Øvrige meddelelser 

 ME informerede 

o om deltagelse på møde i Udsholt Vanværk, hvor mange nye aktiviteter og 

renoveringer er besluttet 

o om breve fra Gribskov Kommune til udvalgte grundejere om 

kloakeringsforhold 

 LH informerede 

o om, at tanktømning ikke længeres gøres af ISS men af Moos Entrepreneur 

o om, at 2. fase af skattebillet checkes i egen bank 

 

5. Evt. 

 Ingen kommentarer 


