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Hesselbjerg Grundejerforening 

 
Bestyrelsesmøde 27. april kl. 10.00 

 

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 2. feb. 2019 

 Godkendt uden kommentarer. 

 

2. LH: Økonomi 

 D.d. formue kr. 128.533 – budgetterede omkostninger frem til ultimo juni 

(regnskabsåret slutter) max. kr. 20.000. 

 

3. LH: Medlemmer 

 D.d. 119 medlemmer. 

 

4. SP: Vedligeholdelse af veje og stier 

 Desværre stadigvæk mange huller i overfladen på veje og stier. Igen opfordres alle 

matrikelejere til at vedligeholde eget område med grus fra de udlagte bunker. HT 

omtalte forhold på Vangeleds-Åsen. 

 

5. HS: Vejskilte 

 SP havde gennemgået alle vejskilte – svært at finde en historisk systematik vedr. 

skilt type og placering. Enighed om en fremadrettet vurdering vedr. udskiftning. Nyt 

skilt på hjørnet Lundevej og Birkebakken. 

 

6. LH: Container weekend 26.-28. april. 

 Søndag eftermiddag er alle 4 containere næsten fulde. 

 

7. HS: Drænledning på Åvej 

 HS refererede dialog med husejer og kommunen – vi mailer et svar. 

 

8. HT: Sten ved P-pladsen 

 HT havde haft dialog med kommunen, men de vendte aldrig tilbage som lovet. 

Herefter arrangerede HT selv en regulering – holder fortsat øje med trafikken i 

området. 

 

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


9. SH: Fællesmøde Gribskov Grundejerforbund Øst og Landligger Sammenslutningen. 

 Hvert år arrangerer de 2 Grundejerforbund et møde for medlemmerne med et 

aktuelt tema – i år kystsikring. Mødet er 31. maj kl. 18.00 i Gilleleje Hallen, inc. 

spisning kr. 215.00, gratis deltagelse uden spisning. Evt. interesserede medlemmer 

fra Hesselbjerg Grundejerforening bedes kontakte SH senest 5. maj (se telefon 

nr./mail på www.hesselbjerg-grundejere.dk). HS og LH deltager fra bestyrelsen. 

 

10. SG: Dalvej 

 Ingen kommentarer. 

 

11. SH: Ansvarsforsikring for bestyrelsen 

 Temaet blev igen drøftet, bestyrelsen finder ikke, der er behov. 

 

12. LH: Generalforsamling Udsholt Vandværk 11. maj, kl.10.00 

 Ingen deltagelse fra Hesselbjerg Grundejerforening. 

 

13. SH: Hesselbjerg Grundejerforening Generalforsamling 2019 – dato, dagsorden, placering 

 28.juli kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. Dagsorden i flg. foreningens vedtægter, i 

år suppleret med oplæg fra Nabohjælp og demonstration af brugen af 

hjertestarteren. SH koordinerer. 

 

14. SH: Næste bestyrelsesmøde 23. juni. 

 

15. Evt.: 

 Ingen kommentarer. 
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