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Hesselbjerg Grundejerforening
Bestyrelsesmøde 2. feb. kl. 10.00
REFERAT
Deltagere: Søren Hansen (SH) ref., Lars Hjorth (LH), Henrik Sierslev (HS), Stanny Pedersen
(SP), Søren Gotfredsen (SG), Hans Tønnesen (HT)
Afbud: Kresten Therkildsen (KT)
1. SH: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 20. okt. 2018
 Godkendt uden kommentarer.
2. LH: Økonomi
 Foreningens kassebeholdning er d.d. kr. 127.982. Budgetterede omkostninger frem
til ultimo juli (regnskabsåret slutter) max. kr. 15.000, containerweekend.
3. LH: Medlemmer
 Antal medlemmer d.d. er 116 – 11 medlemmer bliver rykket for kontingent.
4. SG: Grusbunker på stier og veje
 Dialog med Gribskov Kommune og Vejdirektoratet – de udlagte grusbunker har ikke
nogen negativ miljømæssig konsekvens.
5. LH: Vedligeholdelse af veje og stier
 På Lundevej er pumpebrønd og kloak nu renoveret i samarbejde med GribVand og
Norkysten A/S – ingen økonomisk involvering for Hesselbjerg Grundejerforening –
SH undersøger planlægningen og samarbejdet på næste møde i Gribskov
Grundejerforbund Øst. Stadigvæk et stort problem på Vangeleds-Åsen, hvor HT
forsøger at involvere naboer og genboer i en renovering. SP er ny koordinator af
aktiviteten ’Vedligeholdelse af veje og stier’.
6. SH: Hjertestarter
 Hjertestarteren opsat på væggen hos Min Købmand – etableret i samarbejde med
Hjerteforeningen - er stadigvæk i funktion med SH som koordinator. Der udsendes
et Nyhedsbrev til foreningens medlemmer ang. brug samt, hvad man skal gøre, hvis
man skal hjælpe en person i en akut nødsituation. På sommerens generalforsamling
vil vi arrangere en demonstration af hjertestarteren.

7. KT: Vejskilte
 Mange steder i vores område er der et stort behov for nye vejskilte – HS, SP og SG
vil koordinere denne aktivitet og fremlægge budget og praktiske forhold på næste
bestyrelsesmøde.
8. HS: Dræn- og kloakforhold i området
 Enighed om at renovering af pumpe og kloak på Lundevej er et godt arbejde. HS vil
spørge GribVand om asfaltering.
9. LH: Containere – weekend og placering
 26.–28. april med haveaffald Birkebakken 8 og 11 samt Lundevej 15 og storskrald
på hjørnet Åvej og Birkebakken.
10. SH: Kystsikring
 Projektet mellem kommunerne Halsnæs, Gribskov og Helsingør drøftes fortsat aktivt
på div. møder – planlægningen er fortsat en igangsættelse før næste kommunevalg.
Stadigvæk dialoger om tekniske (blød og/eller hård beskyttelse?) og økonomiske
(hvem skal betale omkostningerne?) forhold.
11. SH: HedeDanmark
 Kontakt med HedeDanmark om at genoptage samarbejdet – de ønsker, at min. 20
matrikler melder sig som kunder. Dette vurderes ikke at være, hvorfor samarbejdet
ikke gentages.
12. SH: Tyveri i området
 Mange beboere har rost initiativet fra den pågældende matrikelejer og HG
bestyrelsen for hurtig aktion vedr. tyveri i området.
13. SG: Renovering af Dalvej
 Med forslag om at danne et særligt vej lav for Dalvej drøftedes konsekvenserne for
hele området. SG kommer med oplæg på næste bestyrelsesmøde.
14. SH: Næste bestyrelsesmøde
 27. april kl. 10.00
15. Evt.



LH foreslog en gentagelse af kontakten til ATK-biler (Automatisk Trafikkontrol) vedr.
målinger af hastigheden ved P-pladsen – denne gang skriftlig ansøgning.
Generalforsamling 28. juli eller 4. aug. kl. 10.00

