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Bestyrelsesmøde 20. oktober 2018, kl. 10.00-12.15
REFERAT
Deltagere: Søren Hansen (SH) ref., Lars Hjorth (LH), Kresten Therkildsen (KT), Henrik Sierslev
(HS), Stanny Pedersen (SP), Søren Gotfredsen (SG), Hans Tønnesen (HT)
1. SH: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23.juni 2018
 Godkendt uden kommentarer
2. LH: Økonomi
 Foreningen har én konto pr. d.d. kr. 129.631,72
3. LH: Medlemmer
 D.d. har 115 medlemmer betalt kontingent for 2018-2019 – 11 medlemmer er i
restance, LH følger op. Medlemmer med flere parceller er ikke tvunget til at betale
for mere end én parcel. Dette vil blive drøftet på 2019-generalforsamlingen.
4. LH: Veje og stier
 Veje og stier er i ganske god stand, dog opfordres alle til at bruge de udlagte
grusbunker ved egen parcel, når der måtte være huller/fordybninger.
5. LH: Hjertestarter
 Vi er hovedsponsor til den opsatte hjertestarter placeret på væggen hos Min
Købmand. Vi har en 3-årig servicekontrakt – evt. problemer kan rapporteres til LH
og/eller SH. Ved anvendelse skal man følge den talende manual. Efter 2019generalforsamlingen vil der blive arrangeret en praktisk demonstration/anvendelse.
LH undersøger, om der findes en manual, vi kan bringe på hjemmesiden.
6. KT: Vejskilte
 KT følger op på nye skiltes placering.
7. SH: Repræsentantskabsmøde 9. sept. i Gribskov Grundejerforbund Øst
 Paraplyorganisationen GGØ med 55 medlemsforeninger og 4.447 medlemmer holdt
Repræsentantskabsmøde med 2 ’halvlege’ – først det årlige
repræsentantskabsmøde og derefter en debat med 7 inviterede politikere med
borgmesteren i spidsen, hvor fokus var på samarbejdet mellem Gribskov Kommune
og grundejerne.

8. SH: Facebook i Hesselbjerg Grundejerforening
 Der vil ikke blive oprettet en Facebook i Hesselbjerg Grundejerforening.
9. HS: Dræn- og kloakforhold i området
 Gribskov Kommune er blevet kontaktet vedr. brønden på Lundevej med ønsket om
et gennemsyn og evt. renovering. Der eksisterer p.t. også en ’præcis’ debat mellem
beboere på Lundevej og Vangeleds-Åsen vedr. drænforhold. Problemet er endnu
ikke løst, naboerne er involveret. HS og HT følger op.
10. SH: Nybyggeri
 Aktuelt debatterer 2 naboer om placering og højde af nyt hus. Bestyrelsen har ikke
bemyndigelse til at træffe en beslutning, men opfordrer til, at de involverede parter
retter sig efter Gribskov Kommunes reglementer og påtale.
11. SG: Referat fra møder
 Bestyrelsesreferaterne vil fortsat have karakter af Beslutningsreferater. Disse
godkendes af bestyrelsen og mailes til medlemmerne via Nyhedsbreve. Kan
efterfølgende læses på hjemmesiden.
12. SG: Vejlaug
 Hesselbjerg Grundejerforening eksisterer via foreningens vedtægter og formål - kan
læses på hjemmesiden. Det overvejes, om der skal etableres individuelle vejlaug –
SG følger op. Skal i givet fald præsenteres på den kommende generalforsamling.
13. SP: Placering af containere
 Forårets container weekend vil indeholde 3 containere til haveaffald og 1 container
til storskrald. Efterårets container weekend vil indeholde 3 containere til haveaffald.
På containerne placeres et skilt med en oversigt over brugerne via en medlemsliste.
Ønsker medlemmer privat brug af container, så kontakt LH.
14. SH: Kystsikring
 Status på kystsikringsprojektet er, at det skal gennemføres via et samarbejde
mellem kommunerne i Gribskov, Halsnæs og Helsingør. Kysten har de seneste 10 år
været stærkt påvirket af erosion samt stormflods- og højvandssituationer, hvor
Bodil i 2013 var den værste. Der skal etableres en helhedsløsning bestående af hård
beskyttelse og strandfordring. Projektet ’Nordkystens fremtid’ håndterer alene
strandfodring. Det er grundejernes ansvar at etablere hård kystbeskyttelse. Der
henvises i øvrigt til hjemmesiden: nordkystensfremtid.dk
15. SG: Udlægning af restaffald på vore veje
 Vi drøftede evt. problemer vedr. kombinationen mellem asfalt, sten og grus ved de
udlagte bunker til vejrenovering. Miljøministeriet informerer om, at denne
sammensætning ikke giver miljømæssige problemer.
16. SH: Næste bestyrelsesmøde
 26. januar kl. 10.00
17. Evt.



SH: Der blev debatteret vigtigheden/nødvendigheden af en ansvarsforsikring af
bestyrelsen.
SH: En evt. genetablering af samarbejdet med HedeDanmark blev drøftet – SH
følger op
Bestyrelsens telefonnumre og mailadresser kan findes på
www.hesselbjerg-grundejerforening.dk > Bestyrelsen

