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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), Hans Tønnesen (HT). 

 

1. SH: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 28. oktober 2019. 

 Punkt 12 fra seneste bestyrelsesmøde angående TDS’s fibernet, som var en 

forespørgsel fra et medlem, behandles nu af KT, og vil blive belyst ved et senere 

nyhedsbrev. 
 

2. LH: Økonomi. 

 Indestående på bankkonto d.d.: kr. 142.407. 

 

3. LH: Medlemmer. 

 125 medlemmer, 4 medlemmer stadigvæk i restance, LH følger op. 

 

4.-5. SP: Vedligeholdelse af veje og stier og vejskilte - oplæg til beslutning på næste     

bestyrelsesmøde. 

 Opfølgning af belægning på bl.a. Vangeledsåsen, Dalvej,  

 Veje og stier: SP 

 Grus: LH  

 Asfalt: LH og KT 

 

6. LH: Container weekend næste termin – 18.-19 april: 

 Havecontainer – Birkebakken 8, Birkebakken 11, Lundevej 15 

 Storskrald – hjørnet at Birkebakken og Åvej  

 

7. SH: Samarbejdet mellem Gribskov Grundejerforbund Øst og Landligger Sammenslutningen 

Vest: Gribskov Landligger Forbund med i alt 99 medlemsforeninger og 9.148 medlemmer. 

Den endelig fusion er nu besluttet på extra ordinære generalforsamlinger i de 2 forbund. 

Målet er - qua dialog – at få større indflydelse på beslutninger for vores interessenter. Vi vil 

fortsat orientere Gribskov Kommune om vores eksistens. 

 

6. SH: Hjertestarter. 

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


 Vi har ikke konstateret brug af den sponserede hjertestarter opsat på ydervæggen af 

’Min købmand’. Bliver den benyttet vil vi (LH eller SH) meget gerne orienteres – se 

telefonnummer på vores hjemmeside > Bestyrelsen. 

 

7. SH: Samarbejde med foreningens medlemmer. 

 Med ønsket om i endnu højere grad at kunne betjene vore medlemmer opfordrer vi til 

dialoger om forhold, der kan forbedres, ændres eller udelukkes. Ring til bestyrelsen 

eller skriv en mail til SH: sh@daruma.dk 

 

8. SH: Udlejning af sommerhuse. 

 På det seneste har medierne været optaget af at beskrive forhold omkring store 

sommerhuse i sommerhusområderne – er hensigten privat beboelse og/eller udlejning? 

Hvis man i eget område, efter samtale, er i tvivl om naboen/genboens intentioner, skal 

man rette henvendelse til Gribskov Kommune. 

 

9. SH: Næste bestyrelsesmøde 18. april kl. 10.00 

 

10. Evt.: Ingen kommentarer 

 

 


