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REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

HESSELBJERG GRUNDEJERFORENING 

1. april 2017 

 

Deltagere: Lars Hjorth (LH), Richard Bech (RB), Kresten Therkildsen (KT), Henrik 

Sierslev (HS), Søren Hansen (SH), ref. 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 22. okt. 2016 

 Referatet godkendt uden kommentarer 

 

2. SH: Bestyrelsen i Hesselbjerg Grundejerforening 

 Det mangeårige medlem af og formand for bestyrelsen, Kai Aagesen, sov ind 9. 

marts efter længere tids sygdom – meget trist. Kai var meget vellidt, omsorgsfuld, 

hjælpsom og flittig – en på alle områder meget ordentlig person. 

 Otto Egemose er flyttet fra området og har meldt sig ud af foreningen og 

bestyrelsen. 

 Bestyrelsen vil indstille HS (p.t. bestyrelsessuppleant) som bestyrelsesmedlem til 

valg på den kommende generalforsamling. Som bestyrelsessuppleant vil bestyrelsen 

indstille Stanny Pedersen, Egerndalen 12, til valg. 

 

3. SH: Generalforsamling 2017 

 Afholdes 30. juli på Restaurant Søstjernen. Indkaldelse med agenda vil blive 

meddelt i Nyhedsbrev og på www.hesselbjerg-grundejere.dk. 

 

4. SH: Gribskov Grundejerforbund Øst 

 SH refererede møde i Forretningsudvalget i GGØ 14. marts. Gribskov Kommune har 

for ca. et år siden afbrudt samarbejdet med bl.a. GGØ, hvilket er meget 

utilfredsstillende. Nu har kommunen glædeligvis ændret mening, og der vil blive 

afholdt kontaktmøder min. 2 gange om året. Arbejdet og samarbejdet i 

Kystsikringsgruppen vil også blive genoptaget – her er Hesselbjerg 

Grundejerforening repræsenteret ved LH. Det årlige medlemsmøde mellem 

Grundejerforbundene øst og vest afholdes i år den 9. juni på Helenekilde. 

 SH refererede også møde med GribVand, der primært arbejder med drænforhold, 

spildevand, kloakering og bakterier i vandet også i vort område – vandkvaliteten 

skal være helt i top. 

 

5. SH: Træfældning i samarbejde med HedeDanmark 

 For 5. år har vi tilbudt at koordinere samarbejdet mellem HedeDanmark og 

medlemmerne i vores forening med henblik på træfældning. I 2016 havde 12 

medlemmer tilmeldt sig, men på dagen var der 7 afbud, og i år er der kun 2 

medlemmer, der har vist interesse. Det ser ud til at behovet p.t. er dækket, og 

http://www.hesselbjerg-grundejere.dk/
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HedeDanmark har meddelt, at der skal være min. 20 matrikler, hvis de skal 

involveres. 

 

6. SH: Container weekend 21.-23. april 

 Som tidligere meddelt tilbyder vi medlemmerne benyttelse af containere, haveaffald 

og storskrald, 21.-23. april på Birkebakken 11, Birkebakken 8 og Egemosevej 13. 

 

7. SH: Nabohjælp 

 Kontakten med Nabohjælp betyder, at de har tilsendt os info-materiale, der vil blive 

udleveret og kommenteret på Generalforsamlingen. 

 

8. SH: Trækløve maskine til lån af foreningens medlemmer 

 Bestyrelsen drøftede endnu et service tilbud til foreningens medlemmer – en 

trækløve maskine, som medlemmerne kan låne gratis. HS undersøger priser og evt. 

forsikringsforhold før beslutning. 

 

9. LH: Budget og regnskab 

 Kassereren omtalte en aktuel kassebeholdning på kr. 53.000 og investeringskapital 

på kr. 86.000 – vi holder budgettet. 

 

10. LH: Medlemmer 

 Antallet af medlemmer er d.d. 113, det højeste antal nogen sinde i vores forening. 

Der er 4 restancer, og der har været 1 udmelding i år. 

 

11. LH: Veje og stier 

 På generalforsamlingen 2016 besluttede medlemmerne, at vi i dette budgetår 

investerede i vejrenovering for ca. kr. 30.000 incl. grusbunker. Bestyrelsen 

besluttede, at vi skal renovere Egerndalen, Fyrrevej (fra Lundvej til Dalvej), 

Birkebakken (fra Lundevej til Åvej) og en tynd renovering af Lundevej. Dette vil 

blive gjort i løbet af foråret. 

 

12. HS: Trailer til lån af foreningens medlemmer 

 HS havde undersøgt det tidligere forslag om indkøb af biltrailer til lån for 

foreningens medlemmer. HS meddeler bestyrelsen priser, evt. forsikringer og 

praktikken mht. lån – herefter omtales det i et Nyhedsbrev. 

 

13. RB: Drain forhold på Vangeledsåsen 

 Bestyrelsen har haft en dialog med beboere på Vangeledsåsen ang. drænforhold, 

der bør forbedres. Som tidligere påhviler det de enkelte matrikelejere at bekoste 

forbedringer. Bestyrelsen er dog, som tidligere, positive over for at bidrage med 

max. kr. 5.000 til at for undersøge forholdene. Bestyrelsen har kort over mange 

vejdræn, men desværre ikke for hele området. 

 

14. Alle: Øvrige informationer 

 HS nævnte at hegnet ved Åvej og P-pladsen er fjernet, hvilket desværre medfører 

kørsel med højere hastigheder. RB vil kontakte kommunen. 

 LH nævnte, at Dalvej 22 nu er bebygget og medlem af foreningen. Vejskaderne er 

udbedret. 

 

15. SH: HG – drift og udvikling 

 Bestyrelsen drøftede en opgaveliste – DRIFT OG UDVIKLING – for arbejdet i 

bestyrelsen. Denne plan vil blive renoveret af SH, når det er nødvendigt. 

Bestyrelsesmedlemmerne skal som konsekvens af disse opgavefordelinger meddele 

SH senest 14 dage før bestyrelsesmøderne, hvilke punkter de ønsker på 

dagsordenen. 



 

16. SH: Næste møde 3. juni, kl. 10.00 

 

17. Evt.: Ingen kommentarer. 

 
 
 

 

 

 


