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Hesselbjerg Grundejerforening 

 
REFERAT 

BESTYRELSESMØDE 

3. juni 2017 

 

 

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

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

 

1. SH: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 1. april 

 Godkendt uden kommentarer 

 

2. SH: Generalforsamling 2017 

 Gennemføres på Søstjernen 30. juli kl. 10.00. Annonceres på www.hesselbjerg-

grundejere.dk og i Nyhedsbrev senest 6. juli og omdeles til alle matrikler i området. 

SH. 

 

3. LH: Budget og regnskab 

 Regnskab d.d. og budget 2017-2018 blev forelagt. De endelige tal bliver 

præsenteret på generalforsamlingen. 

 

4. LH: Status på medlemmer 

 116 medlemmer 

 

5. LH: Veje og stier 

 Vejrenovering – Lundevej, Birkebakken, Fyrrevej og Egerndalen – bliver foretaget 

senest i uge 24. Grusbunker til brug for renovering ved egen matrikel bliver også 

lagt ud på de sædvanlige steder. 

 

6. SH: Nyhedsbreve 

 Der er d.d. 106 abonnenter, og vi har indtil nu udsendt 14 Nyhedsbreve i 2016-

2017. Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til at komme med input. 

 

7. SH: Gribskov Grundejerforbund Øst 

 Vi er repræsenteret i GGØ’s forretningsudvalg (SH), hvor der drøftes mange forhold, 

der har relevans til de mange grundejerforeninger, der er medlemmer (64). 

Mødereferater mailes til bestyrelsen. 

 

8. SH: Forsikringer for bestyrelsen 
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 Forhold omkring bestyrelsens mange aktiviteter blev drøftet – samt evt. behov for 

en ansvarsforsikring for bestyrelsen. RB undersøger nærmere og forelægger for 

bestyrelsen. 

 

9. LH: Container weekend 21.-23. april 

 De 3 haveaffalds-containere blev delvist fyldt op ligesom storskralds-containeren, 

der desværre mod aftale var placeret et forkert sted. Container-weekend til 

efteråret. LH. 

 

10. SH: Møde om Nordkystens fremtid 2. juni 

 LH, HS og SH deltog på Orienteringsmødet 2. juni i Helsinge Byrådssal – meget stor 

interesse, deltagerantallet måtte begrænses. Temaet var Kystsikring og en 

gentagelse af Orienteringsmødet i februar. De 3 kommuner, Halsnæs, Helsingør og 

Gribskov arbejder fortsat sammen på at finde en løsning, og deltagerne blev 

præsenteret for en række tekniske forhold, der er forudsætninger for en vellykket 

kystsikring. Hovedbudskabet var: ”Nordkysten er under pres – det er en alvorlig 

situation!” Der arbejdes på en proces med sandfodring og skråningsbeskyttelse med 

en påbegyndelse i 2019, når alle tekniske og finansielle forhold er afklaret. 

Borgmester Kim Valentin nævnte sine 3 prioriteringer: ”1. Det må ikke gå for 

langsomt – 2. Vi skal have en model, der virker – 3. Staten skal også være med til 

at finansiere.” Læs mere på norkystensfremtid.dk.  

 

11. SH: Sommerhusejernes sommermøde 9. juni 

 Bestyrelsen har desværre ikke mulighed for at deltage. SH fortsætter med at 

påvirke Gribskov Grundejerforbud Øst til at medvirke med anden model. 

 

12. RB: Forsyningsledninger 

 Vi har behov for et totalt dækkende billede med tegninger og skitser af bl.a. 

drænforhold og spildevandsplaner. RB arbejder videre. 

 

13. RB: Hegnet ved Åvej og P-pladsen 

 Nu på plads og i orden i samarbejde med Gribskov Kommune. 

 

14. HS: Trailer og trækløvemaskine til lån for medlemmerne – idé, finansiering, logistik, drift, 

udlån, administration, opbevaring, ansvar og forsikringer 

 Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at servicere foreningens medlemmer med 

udlån af trailer og trækløvemaskine. Alle forhold taget i betragtning har bestyrelsen 

valgt for nærværende ikke at initiere disse muligheder. 

 

15. HS: Nabohjælp 

 Orienteringsmateriale vil blive uddelt på generalforsamlingen. HS kommer med 

oplæg til Nyhedsbrev. 

 

16. SH: Plan for drift og udvikling 

 Bestyrelsens oversigt – hvem gør hvad, hvornår – vil blive opdateret, SH. 

 

17. SH: Bestyrelsens omkostninger 

 Budgetteres i det kommende budget. LH. 

 

18. SH: Næste møde 

 30. juli, kl. 09.00 

 

19. Evt. 

 LH foreslog, at vi på www.hesselbjerg-grundejere.dk publicerer en geografisk plan 

for vores område. RB arbejder videre.  
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