
 
Hesselbjerg Grundejerforening 

 

Bestyrelsesmøde 2. april, kl. 11.00-13.00 

 

REFERAT 
 

Deltog: Kai Aagesen (KAa), Lars Hjorth (LH), Otto Egemose (OE), Mogens Espersen (ME), 

Richard Bech (RB), Søren Hansen (SH) - ref. 

 

Deltog ikke: Kresten Therkildsen (KT) 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 24. okt. 2015 

 Godkendt uden kommentarer 

 

2. Meddelelser fra formanden 

 

2.1 Træfældning i samarbejde med HedeDanmark 

 11 medlemmer har tilmeldt sig fældning foråret 2016. Der er endnu ikke 

bestemt dato, vejene skal lige være bærdygtige i forhold til HedeDanmarks 

maskiner. Medlemmerne kontaktes direkte af HedeDanmark. Evt. spørgsmål til 

SH. 

 

2.2 Container weekend 1.-4. april 

 Såvel haveaffaldscontainere (3) som storskraldscontainere er taget flittigt i brug 

denne weekend på de 3 lokaliteter. KAa følger op søndag aften. 

 

2.3 Medlemsliste 

 Med ønsket om at kunne betjene sig af en 100% opdateret medlemsliste har LH 

gjort et overordentligt stort arbejde med at runddele breve (120 stk.) ang. 

medlemskab til ikke-medlemmer  og modtagelse af Nyhedsbreve til medlemmer, 

der ikke er registreret med mailadresse. Vi har modtaget mange positive 

tilbagemedlemmer. Den detaljerede medlemsliste er 100% fortrolig. Vi drøftede 

også forholdene vedr. obligatorisk og ikke-obligatorisk medlemskab af vores 

grundejerforening. SH følger op. 

 

2.4 Brev til ikke-medlemmer 

 Publiceres i et kommende Nyhedsbrev, SH. 

 

2.5 Brev ang. HG’s Nyhedsbreve 

 Publiceres i et kommende Nyhedsbrev, SH. 

 

2.6 Kloakering i området 

 SH refererede kontakt med Gribskov Kommune, der har meddelt, at der ikke 

gennemføres generel kloakering i vores område. Kommunen har undersøgt 

samtlige matrikler, og hvis der er problemer kontaktes matrikelejeren direkte af 

kommunen. 

 

2.7 Drænforhold i området 

 SH refererede div. kontakter fra medlemmer og drænforholdene blev igen 

drøftet. Konklusionen er fortsat, at matrikelejerne har ansvar for egne dræn – 



vedligeholdelse og udbedring. Evt. spørgsmål kan rettes til RB, der også 

orienterer sig på bestyrelsens vegne hos Hedeselskabet. Drænforholdene på 

Egerndalen blev også drøftet, OE tager initiativ til kommunikation mellem de 

berørte matrikelejere. 

 

2.8 Vejskilte 

 SH kommenterede mange vejskilte, der er i miserabel forfatning, skal vaskes 

og/eller udskiftes. LH og ME følger op med oplæg til bestyrelsen. 

 

2.9 Indbrud / tyveri 

 SH kommenterede de 4 indbrud, der har været i vores område i løbet af 

vinteren – lagde op til debat ang. præventive foranstaltninger. Konklusionen 

blev, at vi kontakter NABOHJÆLP – SH følger op. 

 

2.10 Valg til bestyrelsen 

 LH og SH er på valg på sommerens generalforsamling. Bestyrelsen indstiller til 

genvalg. Bestyrelsen indstiller også til genvalg af SH som formand. 

 MJ og KAa ønsker begge at fortsætte som bestyrelsessuppleanter, hvilket 

bestyrelsen indstiller til. Bestyrelsen indstiller RB og KT til nyvalg i bestyrelsen. 

OE ønsker at fortsætte i bestyrelsen. 

 

2.11 Generalforsamling 31. juli kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen 

 

2.12 Næste bestyrelsesmøde 25. juni, kl. 10.00 hos SH 

 

3. Meddelelser fra kassereren 

 

3.1 Aktuelt regnskab 

 Driftskontoen + kr. 39.572 - pris for weekendens containere kr. 12.000 

 Investeringskontoen + kr. 80.000 

 

3.2 Status på medlemmer 

 108 medlemmer / 6 restanter 

 

3.3 Grus på veje og stier 

 Grusbunker udlagt de sædvanlige steder – alle opfordres til at udbedre huller i veje 

og stier. 

 

4. Øvrige meddelelser 

 

4.1 KAa: Referater fra møder i Kystsikringsgruppen 

 KAa refererede div. møder. Fokus er fortsat på samarbejde mellem Halsnæs, 

Helsingør og Gribskov Kommune med tilskud på kr. 2.2 mil. fra Region 

Hovedstaden. Uvished om forbedringer af Rågeleje Strandvej. Vi har fået tilkendt 

’blåt flag’ i år. 

 

4.2 MJ: Lundevej 

 Mange steder er der p.t. mange huller, der skal udbedres via de udlagte bunker. 

 

5. Evt. 

 

5.1 Forholdene på vejen ved Dalvej 22-24 undersøges af LH 

5.2 SH opfordrede bestyrelsesmedlemmerne om at byde ind på de mange opgaver, 

så der blive en mere ligelig fordeling i eksekveringen. 

 


