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REFERAT 

 

Deltagere: Søren Hansen (SH) ref., Lars Hjorth (LH), Kresten Therkildsen (KT), Henrik Sierslev 

(HS), Stanny Pedersen (SP), Søren Gotfredsen (SG). 

 

1. SH: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 3. feb. 2018. 

 Godkendt uden kommentarer. 

 

2. LH: Økonomi. 

 Vi har d.d. en kassebeholdning på kr. 119.347 – udgifter resten af budgetåret ca. kr. 

30.000. 

 

3. LH: Medlemmer. 

 Vi har 128 medlemmer i foreningen – 8 i restance, LH kontakter. 

 

4. LH: Veje og stier. 

 Der vil blive udlagt grusbunker senest ultimo april – alle beboere opfordres til at 

udbedre evt. vejhuller ved egen matrikel. LH undersøger omkostninger ved evt. 

asfaltering på dele af Lundevej. 

 

5. SH: Trafikforholdene ved P-plads og Søstjernen. 

 SH har igen forsøgt at få kontakt med den ansvarlige person i Gribskov Kommune vedr. 

trafikforhold. Det har desværre ikke været muligt, modtager ikke svar. SH kontakter 

borgmester Anders Gerner Frost. 

 

6. SH: Hjertestarter. 

 Det har desværre ikke været muligt at kandidere til en gratis Hjertestarter via 

Trygfonden, da vores område i vinterhalvåret ikke er 100% beboet. Ligeledes er der 

forhold vedr. ansvarlighed, vi skal være opmærksomme på. SP og SG kontakter 

Herteforeningen. 

 

7. SP: Vejskilte. 

 KT fortsætter arbejdet med at renovere og indkøbe nye skilte. 

 

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


8. HS: Google platform. 

 Der er etableret en Google platform for bestyrelsens medlemmer, hvor historisk 

materiale kan gemmes. Medlemmer opfordres til at kontakte HS, hvis de har historisk 

materiale vedr. foreningen og/eller området. 

 

9. SO: Beplantning. 

 Vi drøftede generelle forhold vedr. beplantning i skellet mellem naboer og ud til veje og 

stier. Vi opfordrer til, at uenighed mellem naboer løses lokalt evt. ved at henvende sig 

til SH. Regler for beplantning op mod veje og stier kan læses i Nyhedsbrev 97 på 

www.hesselbjerg-grundejerforening.dk.  

 

10. SH: Forårsmøde 4. juni kl. 18.00 Gribskov Grundejerforbund øst og vest. 

 Det årlige møde holdes i år på Sct. Helenecentret i Tisvildeleje den 4. juni 2018 med 

spisning kl. 18.00. Der vil i år være 2 temaer – dialog med borgmester Anders Gerner 

Frost, eller substitut, og regler for Personaledataloven. Deltagelse – kontakt SH. 

 

11. SH: Repræsentantskabsmøde 9. sep. kl. 10.00 Gribskov Grundejerforbund Øst 

 Mødet holdes i år i Gilleleje Hallen kl. 10.00 med morgenmad og en let frokost - 2 

temaer: Årsberetning og dialog med Udvalgsformændene i Gribskov Kommune. 

Deltagelse – kontakt SH. 

 

12. SH: Medlemskab og kontingenter i grundejerforeningerne i Gribskov Kommune 

 På det seneste Forretningsudvalgsmøde i Gribskov Grundejerforbund Øst drøftedes bl.a. 

obligatorisk/ikke obligatorisk medlemskab og kontingentstørrelsen. Der konstateredes 

store forskelle bl.a. tinglysning grundet foreningernes alder og beløbet vedr. 

medlemskontingent. 

 

13.: Evt. 

 HS måtte af private årsager desværre melde afbud til generalforsamlingen 29. juli. 
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