
Hesselbjerg Grundejerforening 
 
 

BESTYRELSESMØDE 

3. feb. Kl. 10.00 

 

REFERAT 

 

 

Deltagere: Søren Hansen, referent (SH), Lars Hjorth (LH), Henrik Sierslev (HS), Stanny 

Pedersen (SP), Søren Gotfredsen (SG) 

Afbud: Kresten Therkildsen (KT) 

 

Dagsorden 

 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 18. nov. 2017. 

 Godkendt uden kommentarer. 

 

2. LH: Økonomi. 

 Total kassebeholdning kr. 119.250. 

 

3. LH: Medlemmer. 

 119 medlemmer, 9 medlemmer i restance – LH kontakter. 

 

4. LH: Container weekend 6.-8. april. 

 6.-8. april med haveaffaldscontainere Birkebakken 8 og 11 samt hjørnet 

Lundevej/Egemosevej – storskraldscontainer på hjørnet Åvej/Birkebakken. LH 

booker container leverandør. 

 Haveaffald og storskrald SKAL adskilles. 

 

5. LH: Veje og stier. 

 Veje og stier i god tilstand – der udlægges grusbunker i foråret, og alle grundejere 

opfordres til at bruge disse til mulige huller ved egen matrikel. LH booker 

leverandør. 

 Evt. asfalt restaurering i begyndelsen af Lundevej – LH undersøger økonomi og 

praktik. 

 

6. SH: Dialog med Gribskov Kommune ang. trafikforholdene ved P-plads og Søstjernen. 

 SH repeterede dialogen med Gribskov Kommune, der begyndte umiddelbart efter 

Generalforsamlingen 30. juli. Vi har adskillige gange rykket GK for svar, vi har d.d. 

ikke modtaget et konkluderende svar. SH fortsætter med at kontakte GK. SG 

kontakter Vejdirektoratet. 

 

7. SH: www.hesselbjerg-grundejere.dk. 

 Hjemmesiden er blevet opdateret, mere enkel og brugervenlig. For at sikre alle 
informationen i fremtiden undersøger HS en mulighed for at oprette en Google-
platform, hvor bestyrelsen har adgang. Evt. spørgsmål fra medlemmerne kan stilles til 
SH. 

 

8. SH: Hjertestarter.. 

 SH repeterede debatten på det seneste bestyrelsesmøde, og de muligheder der 

foreligger mht. anskaffelse, brug, vedligeholdelse og ansvar. HS og SH fortsætter 

denne undersøgelse. 

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


 

9. SP: Vejskilte. 

 SP fortsætter sine undersøgelser. 

 

10. SG: Foreningens formålsparagraf. 

 Ingen forslag. 

 

11. HS: Dræn og kloakering i området. 

 Generelt OK i hele området – evt. spørgsmål rettes til HS. 

 

12. SH: Næste bestyrelsesmøder – 7. april (LH) og 23. juni (SH). 

 

13. SH: Generalforsamling på Søstjernen 29. juli. 

 

14. Evt. 

 Henvendelse fra et medlem ang. drænforhold – SH svarer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


