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Bestyrelsesmøde 23. juni 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 27. april 2019
 Godkendt uden kommentarer
2. LH: Økonomi
 Resultat 2018-2019: Indtægter kr. 51.200, udgifter kr. 31.529 – resultat kr. 19.671
 Budget 2019-2020: Indtægter kr. 50.000, udgifter kr. 44.000 – resultat kr. 6.000
3. LH: Medlemmer
 198 potentielle – 125 betalende
4. SP: Vedligeholdelse af veje og stier
 SP har udbedret vejforhold med grus. Ud for Lundvej 5 og 7 dannes der stadigvæk
store søer ved kraftigt regnvejr. HS kontakter GribVand
5. SP: Vejskilte
 Nyt skilt på hjørnet Lundevej og Birkebakken. SP og SH vil fremlægge forslag til
systematik for placering af vejskilte – bestyrelsen beslutter
6. SH: Gribskov Grundejer Forbund og Landligger Sammenslutningen – fællesmøde og
samarbejde
 LH og HS refererede deltagelse på det fælles forårsmøde, hvor temaerne primært
var kystsikring og vedligeholdelse/etablering af nye veje – mange gode
informationer. SH omtalte den planlagte fusion mellem de 2 sommerhusforbund:
Gribskov Landligger Forbund. Flere informationer senere. Medlemmerne skal tage
den endelige beslutning
7. SH: Generalforsamling 28. juli 2019
 Restaurant Søstjernen kl.10.00 med dagsorden som beskrevet i vedtægterne. På
valg er 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter – alle ønsker at
fortsætte. SH kommunikerer invitation på www.hesselbjerg-grundejere.dk og i et
nyhedsbrev til medlemmerne. LH og SH runddeler invitation til alle grundejere i
området – ikke-medlemmer er også velkomne, dog uden tale- og stemmeret. I

forlængelse af generalforsamlingen vil den nye hjertestarter blive praktisk
demonstreret
8. SH: Næste bestyrelsesmøde 28. juli umiddelbart efter generalforsamlingen
9. Evt.:





SG genoptager kontakten til politiet vedr. sikkerhedsforanstaltninger ved P-pladsen
og Rest. Søstjernen
SP omtalte bevoksning af japansk pileurt på hjørnet af Åvej og Egerndalen – en
invasiv art
Container weekend 25.-27.okt.
Bestyrelsesmøde 28. okt.

