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Hesselbjerg Grundejerforening 

REFERAT 
BESTYRELSESMØDE 

18. nov. 2017, kl. 09.30-12.00 

 

Deltagere: Søren Hansen (SH) – ref., Lars Hjorth (LH), Henrik Sierslev (HS), Stanny Pedersen 

(SP), Søren Gotfredsen (SG) 

Afbud: Kresten Therkildsen (KT) 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 30. juli 2017. 

 Godkendt uden kommentarer. 

 

2. Orientering om Gribskov Grundejerforbund Øst. 

 SH er valgt som Næstformand i Forretningsudvalget og deltager i flg. udvalg: GGØ’s 

Repræsentantskabsmøde - Gribskov Kommunes Kontaktudvalg (GKU) – Kundeforum 

GribVand – Koordineringsudvalg med Landliggerforbund Gribskov Vest. 

 

3. Økonomi. 

 LH, kasserer, orienterede om den økonomiske situation - driftskonto kr. 37.627 og 

kapitalkonto kr. 80.000. 

 

4. Medlemmer. 

 LH informerede om medlemsstatus – 109 medlemmer har betalt og 11 medlemmer er i 

restance. LH understregede, at de tilsendte detaljerede medlemsstatus alene er til 

bestyrelsen orientering. Nævnte også, at man på hjemmesiden kan se, hvilke matrikler, 

der er medlemmer – og hvilke der ikke er! 

 

5. Kommentarer til container weekend 20.-22. okt.  

 LH orienterede om den seneste container weekend, der var annonceret til 

foreningsmedlemmer med to haveaffalds containere.. Allerede tidligt om fredagen var 

begge containere fyldt helt op, og vi kontaktede containerfirmaet, der tilbød at komme 

og tømme containerne, så de kunne fyldes igen. Dette skete, og det afslørede, at der 

desværre også var påfyldt med storskrald. Det kunne have kostet foreningen en bøde 

på kr. 5.000, hvis det var blevet afsløret, når containerne var blevet tømt på 

containerpladsen. To bestyrelsesmedlemmer fyldte storskraldet i egne biler og 

afleverede det rette sted. Vi må på det skarpeste igen understrege, at containerne kun 

er til brug for foreningens medlemmer, og kun til brug for haveaffald i én container og 

storskrald i en anden container. 
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6. Veje og stier. 

 LH orienterede om, at der i dette budgetår ikke er budgetteret med påfyldning af 

grus/sten på veje/stier. Alle er forsat meget velkomne til at bruge de udlagte 

grusbunker til udjævning af huller ud for egen matrikel. 

 

7. Dialog med Gribskov Kommune ang. trafikforholdene ved P-plads og Søstjernen. 

 SH orienterede om sagen, der blev drøftet på den seneste generalforsamling med stor 

interesse og engagement. Få dage efter generalforsamlingen mailede vi en meget 

præcis henvendelse til borgmesteren, hvor vi beskrev forholdene, som vi også havde 

gjort to år tidligere. Dette brev blev også offentliggjort i Nyhedsbrev 96 til foreningens 

medlemmer. Da vi efter en måned endnu ikke havde modtaget hverken bekræftelse 

eller svar, gentog vi henvendelsen og ca. 2 uger senere modtog vi et svar, som igen 

beskrev kommunens plan – nemlig at man afventede en måling fra politiet. Når denne 

blev modtaget og behandlet, ville vi blive kontaktet. Vi finder fortsat, at denne 

håndtering er alt for passiv, hvilket vi har kommunikeret. 

 

8. Kontakt til politiet ang. trafikuheld. 

 SG havde kontaktet politiet i samme sag og modtaget et svar, at der var sket 3-4 

mindre trafikuheld på Rågeleje Strandvej. 

 

9. www.hesselbjerg-grundejere.dk. 

 SH vil opdatere hjemmesiden og gøre den endnu mere aktuel. 

 

10. NABOHJÆLP. 

 HS nævnte, at de to sidste skilte er sat op på indkørselsvejene. Alle medlemmer, der vil 

vide mere om NABOHJÆLP, kan kontakte HS. 

 

11. Hjertestarter. 

 SH foreslog, at foreningen indkøber en hjertestarter og placerer den på et centralt sted. 

Alle beboere i vores område vil blive orienteret. Pris og andre forhold undersøges. 

 

12. Vejskilte. 

 SH foreslog en renovering af vejskilte i området – SP vender tilbage med økonomi og 

praktik.  

 

13. Samarbejde med håndværkere. 

 SG foreslog at invitere nogle udvalgte håndværkere i området til samarbejde, vi kunne 

så reklamere for dem på hjemmesiden. Dette forslag blev ikke imødekommet, da 

bestyrelsen ikke kan kvalitetssikre deres arbejde. 

 

14. Lokalplan. 

 SH orienterede om eksisterende lokalplaner fra Gribskov Kommune også for vores 

område. 

 

15. Henvendelse fra medlem ang. skilte med informationer og datoer for forårets container 

weekend. 

 SH refererede til brev til bestyrelsen, hvor der blev foreslået, at vi opsatte nogle skabe 

på vejskilte – en slagt opslagstavle – da det ikke er alle medlemmer, der er på 

computer og kan modtage Nyhedsbreve. Forslaget blev ikke imødekommet. I stedet 

kan man indmelde et familiemedlem til at modtage Nyhedsbreve. 

 

16. Storskraldsordning koordineret af GGØ. 

 SH orienterede om et forslag fra Landliggerforbund Vest og Gribskov Grundejerforbund 

Øst om etablering af en fælles ordning i samarbejde med kommunen om afhentning af 
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storskrald og haveaffald. Bestyrelsen kunne ikke støtte dette forslag, da det ville meget 

dyrere for den enkelte grundejer. Forslaget er nu forkastet. 

 

17. Trafik - generelt på vores småveje - konkret ved Søstjernen. 

 SG omtalte et vedvarende problem, nemlig at nogle bilister kører alt for stærkt på vore 

veje og stier – det er tilladt at køre max 20 km. i timen. Hvis/når dette sker igen, vil vi 

tillade os at stoppe bilisten og orientere vedkommende om gældende max. hastiged. 

 

18. Foreningens formålsparagraf – styrkes for at få flere medlemmer. 

 SG foreslog en yderligere præcisering af vores formålsparagraf - vil komme med 

forslag. En evt. ændring skal besluttes på generalforsamlingen. 

 

19. Nuværende medlems gennemgang – hvor står vi p.t., og hvor skal vi sætte ind? 

 SG foreslog, at vi skal være bedre til at ’sælge os selv’ og dermed skaffe flere 

medlemmer. 

 

20. Vejlaug – selvstændige vejlaug for de enkelte veje i vores forenings område 

 SG argumenterede for selvstændige vejlaug for de enkelte veje og stier – dette forslag 

blev ikke imødekommet. 

 

21. Kontingent periode – kan den ændres til at løbe fra 1. sept. til 31. aug. – relation til 

betaling og generalforsamling. 

 SG argumenterede for en ændring af foreningens budgetperiode. Kasserer LH 

argumenterede for at fastholde de nuværende terminer, hvilket blev besluttet. 

 

22. Tvungen medlemskab – kan vi se på det med nye øjne. 

 SG fokuserede på, at i vores forening er der frivilligt medlemskab – kan dette ændres, 

så det bliver obligatorisk? Nej, det har vi tidligere prøvet. 

 

23. Dræn på Åvej 

 HS orienterede om drænforholdene på Åvej ved P-pladsen – disse dræn er ikke i god 

stand. HS koordinerer en forbedring med kommunen og entreprenøren. 

 

24. Øvrige opgaver/aktiviteter i vores drifts-/udviklingsplan 

 SH fulgte op på bestyrelsens personlige arbejds–/ansvarsplan – ingen supplerende 

kommentarer 

 

25. Næste bestyrelsesmøde 

 3. feb. 2018 

 

26. Evt. 

 SG nævnte igen, at vi har behov for en plan over vores område – kan publiceres på 

hjemmesiden. 

 

 

 


