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REFERAT 

 

1. SH: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 23. juni 2019. 

 Godkendt uden kommentarer. 

 

2. LH: Økonomi. 

 Aktuel kassebeholdning kr. 144.000 – planlagte udgifter kr. 10.000. 

 

3. LH: Medlemmer. 

 131 medlemmer (igen ny rekord for foreningen) – 12 medlemmer i restance, bliver 

fulgt op. 

 

4. SP: Vedligeholdelse af veje og stier. 

 Der er brugt pænt af de udlagte grusbunker – tak! – nye bunker til foråret. 

 

5. SP: Vejskilte. 

 Gennemgang af eksisterende skilte med forslag til nye, bl.a. Vangeleds-Åsen. 

Endelig beslutning og aktivitet efter næste bestyrelsesmøde. 

 

6. LH: Container weekend 18.-20. okt. og næste termin. 

 Igen en god afvikling alene med have containere – 2 containere fulde og 1 container 

halv-fuld. Forårets container weekend bliver 18.-19. april med 3 haveaffald 

containere og 1 storskrald container. 

 

7. SH: Samarbejdet mellem Gribskov Grundejerforbund Øst (66 medlemsforeninger / 5.004 

medlemmer) og Landligger Sammenslutningen Vest (33 medlemsforeninger / 3.240 

medlemmer): Gribskov Landligger Forbund. 

 Det ønskede samarbejde blev konkretiseret på Gribskov Grundejerforbund Øst’s 

Repræsentantskabsmøde 15. sept. Idéen og vedtægterne blev præsenteret med 

opbakning fra deltagere, der repræsenterede Landligger Sammenslutningen Vest. 

De deltagende medlemmer bakkede 100% op, og der skal nu indkaldes til en ekstra 

ordinær generalforsamling, hvor fusionen skal endeligt besluttes.  

 

8. SG: Sikkerhedsforanstaltninger ved Søstjernen og P-pladsen. 

 Der har været fornyet kontakt til Gribskov Kommune og Politiet – desværre uden 

det ønskede resultat. De ser ingen grund til at forbedre overgangen mellem P-plads 

og Søstjernen, da de ikke har konstateret ulykker. Vores kommentar ”Det er bedre 

at forebygge end at helbrede” bliver ignoreret. 

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


 

9. HS: Dræn-/kloakforhold og nedsivningstanke.  

 Vi er blevet kontaktet af medlemmer, der ønskede større indsigt i disse forhold. Vi 

har svaret, at vi ikke har alle kort over udlagte dræn, og at en generel kloakering i 

vort område ikke er planlagt. 

 

10. HT: Dræn på Vangeleds-Åsen. 

 En succesfuld koordineret indsats – teknisk og økonomisk - har betydet, at 

drænforholdene nu er på plads. Meget flot. 

 

11. HS: Hul i vejen ved Lundevej 9. 

 En klar forbedring for det nedsivende vand, der kan forbedres endnu mere, hvis/når 

matrikelejerne udjævner vejkanterne, så vandet kan sive ned i græsområderne. 

12. SH: TDC’s fibernet. 

 Et medlem har orienteret bestyrelsen om, at ved at besøge https://tdcfiber.dk/ kan 

man blive orienteret om egne muligheder for aktivt fibernet. 

 

13. SH: Næste bestyrelsesmøde. 

 8. februar 2020. 

 

14. Evt. 

 Ingen kommentarer. 

 

https://tdcfiber.dk/

