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GENERALFORSAMLING 2020 
FORMANDENS BERETNING 

 
26. juli 2020 kl. 10.00 på Restaurant Søstjernen. 

 
 

I ønskes alle et stort velkommen. Vi ser frem til en god generalforsamling for perioden  

1. juli 2019 - 30. juni 2020. 30 deltagere. Der var afgivet 4 fuldmagter til bestyrelsen. 

 

Dagsorden: 
 
0. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Kresten Therkildsen, Birkebakken 5, som dirigent – andre forslag? KT 

blev valgt med akklamation. 

 

1. Formandens beretning 

 

Foreningens formål 

 At foretage enhver handling, der måtte have fælles positiv interesse for foreningens 

medlemmer. 

 At bevare og udvikle vores naturskønne lokalitet, så alle oplever glæde og trivsel ved 

at bo i og besøge området. 

 At motivere til og skabe muligheder for godt naboskab. 

 

Bestyrelsen har også i år arbejdet efter at realisere dette formål. 

 

Bestyrelsen 2019-2020 

 Formand Søren Hansen (SH) 

 Næstformand Kresten Therkildsen (KT) 

 Kasserer Lars Hjorth (LH) 

 Bestyrelsesmedlem Henrik Sierslev (HS) 

 Bestyrelsesmedlem Stanny Pedersen (SP) 

 Suppleant Søren Gotfredsen (SG) 

 Suppleant Hans Tønnesen (HT) 

 

Bestyrelsesmøder. Der har siden generalforsamlingen 28. juli 2019 været afholdt 6 

bestyrelsesmøder. Derudover har vi haft kontakt med Gribskov Kommune, 

Landliggersammenslutningen Vest, Gribskov Grundejerforbund Øst, GribVand, Udsholt 

Vandværk, leverandøren af vejbelægning, Kystsikringsgruppen og forskellige medlemmer, der 

har ønsket at drøfte bl.a. drænforhold. 

 

Foreningens historie. Hesselbjerg Grundejerforening, der blev stiftet i 1943, er nu 77 år. Vi har 

sammenskrevet et koncentrat af foreningens historie og publiceret historien på foreningens 

hjemmeside – grundmaterialet er et særdeles velholdt bibliotek af møde- og 

generalforsamlingsreferater gennem tiderne.  

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


Foreningens hjemmeside: www.hesselbjerg-grundejere.dk. På foreningens hjemmeside, som 

er pænt besøgt, kan man blive opdateret med bl.a. referater fra generalforsamlingen, 

bestyrelsesmøder, budget og regnskab, dialog med Gribskov Kommune, foreningens historie. 

Man kan også se, hvem der er medlemmer af foreningen. Vi opfordrer alle til at benytte siden 

og blive opdateret på relevante forhold. Der blev i 2019-2020 mailet 15 Nyhedsbreve til nu 

135 abonnenter – vi opfordrer alle til at tilmelde sig. Husk venligst at informere om evt. ny 

mailadresse. 

Hjertestarter. Hjertestarteren blev opsat i oktober 2018 på Min Købmands væg mod P-pladsen. 

Den har endnu ikke været aktiveret – evt. spørgsmål kan rettes til LH. 

Indbrud og tyveri. Glædeligvis kan vi konstatere meget  få ’besøg af uvelkomne gæster’.  

 

Container weekends. Det er efterhånden blevet en god tradition med container-weekends to 

gange om året – i foråret med 3 haveaffaldscontainere og en storaffaldscontainer og i efteråret 

med 3 haveaffaldscontainere. I foråret blev det en succes ud over det normale, grundet den 

særlige covid 19 situation med lukkede containerpladser til følge. Dette tilbud om containere er 

alene for foreningens medlemmer. Næste container-weekend er 24-25. oktober.  

Drænforhold. Også i år har vi i bestyrelsen været involveret i drænforhold. Vi kan evt. tilbyde 

at medvirke til at finansiere en indledende undersøgelse – vi tager stilling fra gang til gang – 

en evt. forbedring af drænforholdene påhviler de involverede grundejere. 

 

Vejskilte. Mange af vore vejskilte er enten i dårlig stand, ulæselige eller møgbeskidte. 

Bestyrelsen har besluttet at foretage en samlet besigtigelse og komme med et forslag til en 

fælles systematik. Det er evident, at skiltene er monteret gennem mange år af forskellige 

bestyrelser. 
 

Overgangen mellem P-pladsen og Restaurant Søstjernen. Vi har endnu engang kontaktet 

Politiet ang. denne farlige overgang. Vi fik samme svar som tidligere: ”Vi kan ikke konstatere 

via vore målinger af trafikhastigheder og ulykker, at det skulle være nødvendigt med 

yderligere sikkerhedsforanstaltninger.” 

LH orienterede om asfaltering. Der er i foråret blevet asfalteret på 3 vejstrækninger. Arbejdet 

kom meget hurtigt  igang, da betingelsen for den opnåede tilbudspris, var at man kunne 

udføre arbejdet medens ”Vejdoktorens” maskineri var i området. Foreningens medlemmer var 

adviseret ved mail’s og runddelte info breve. Kun delvis tilfredshed i bestyrelsen med det 

udførte arbejde 

SP orienterede om veje og skilte. Begge dele har hele tiden bestyrelsens bevågenhed, og 

enkelte skilte vil snarest blive skiftet. Der er foretaget nogen”klipning” omkring skiltene, og 

medlemmerne opfordres til at trimme beplantning i en sådan grad at disse er synlige. Vejene 

har for tiden en forholdvis god beskaffenhed, og de udlagte reperations bunker opfordres 

medlemmerne til at benytte. Ønsker man bunker udlagt andre steder bedes man henvende sig 

til SP. 

KT orienterede om fibernetproblematikken. Bestyrelsen havde henvendt sig til Yousee og fået 

et tilbud om tilslutning til internet til vores medlemmer. Dette er der udsendt nyhedsmail 

omkring tidligere. Det er desværre endt med en afvisning fra Yousee’s side om at opfylde 

deres eget tilbud, hvilket vi kun kan beklage. Foreningen skønner ikke det er fornuftigt at løfte 

kravet ved en retssag, og må beklageligvis bede de enkelte medlemmer om selv at tage 

kontakt til en udbyder. 

Gribskov Landligger Forbund -  fusion mellem Landliggersammenslutning Vest og Gribskov 

Grundejerforbund Øst. For at forstærke argumenter og aktiviteter i forhold til Gribskov 

Kommune arbejdedes der i bestyrelserne på en mulig fusion mellem de 2 sommerhusforbund – 

det lykkedes. Vi er i alt 103 medlemsforeninger med 8.043 medlemmer. Vi vil successivt 

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


informere, involvere og aktivere både foreningerne og medlemmerne i denne proces. Den 

fælles formue er ca. kr. 700.000. 

Bestyrelsen. Igen i 2019-2020 har arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen været godt – vi har 

opmærksomt haft foreningens formål i fokus. Vi har haft mange dialoger, været til mange 

møder, skrevet mange mails og sms’er og ofte talt i telefon. Tak for et godt år. 

 

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 

 

2. Kassereren fremlægger det af bestyrelsen godkendte og af revisorerne reviderede 

regnskab 2019-2020 og det af bestyrelsen foreslåede budget 2020-2021. Regnskabet og 

budget kan ses på foreningens hjemmeside. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budget blev fremlagt med en anbefaling, fra bestyrelsen, om en kontingentforhøjelse, for at 

have økonomi til de dyre vejvedligehold. Budgettet blev godkendt, og fremtidig årskontingent 

er kroner 500,00 

 

3. Indkomne forslag fremlægges til drøftelse og evt. beslutning. 

Bestyrelsen havde ikke modtaget forslag. 

 

4. Bestyrelsen vælges for det kommende år  

Formand SH ønsker ikke genvalg. 

Hans Tønnesen ønsker valg til bestyrelsen – HT blev valgt med akklamation for en 2 års 

periode 

LH og KT blev genvalgt for en ny 2 års periode 

5. Formanden vælges 

Bestyrelsen indstillede Kresten Therkildsen som ny formand – KT blev valgt med akklamation. 

6. Evt. valg af bestyrelsessuppleanter 

Søren Gotfredsen ønsker ikke genvalg. 

Nina Holtorp Vangeleds-Åsen tilbyder sin kandidatur – NH blev valgt med akklamation. 

 

      7. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant. 

Grethe Deichmann, Kai Holst og Fritz Knyppel ønsker at fortsætte – indstilles af bestyrelsen til 

genvalg. De blev alle genvalgt med akklamation. 

 

8. Eventuelt. 

KT takkede SH for 2 år som bestyrelsesmedlem og 14 år som bestyrelsesformand. I sin tale 

fremhævede KT nogle af SH’s mange fine sider som gemmen årene har præget hele 

grundejrforeningen, og hans store fortjeneste i foreningens fremgang fra ca 50 medlemmer, 

da han blev formand, til i dag over 130, ikke mindst ved side inspirerende og oplysende 

nyhedsmail’s, som der er udsendt 140 af. SH modtog  

generalfosamlings stående akklamation. Ved et efterfølgende arrangement for bestyrelsen 

overrakte foreningen SH en flot vingave. 



Der var en meget positiv dialog med flere emner, hvoraf kan nævnes teledækning som 

Hasselvej 17 og 19, Lundevej 17 og flere deltog i, og opfordringen blev at man skulle følge de 

oplysninger der løbende var på nettet, og der blev endnu engang opfordret til at følge Rågeleje 

gruppen på facebook, som ofte har mange alsidige oplysninger/informationer og anbefalinger. 

 

Vangeleds-Åsen 12-14 orienterde om andre mulige løsninger af ” container weekend ” med 

afhentninger ved de enkelte matrikler. Bestyrelsen samarbejder for en mulig fremtidig  løsning 

Hasselvej 17 fik lovning om et ”blind vej” skilt ved Lundevej/Hasselvej 

 

Lidt debat om stranden og en evt. badebro, blev sluttet med, vi ventede på en forhåbentlig 

kommunal løsning med stranden. 

 

 

 

Efter generalforsamlingen afholdtes bestyrelsesmøde med konstituering. 

Formand.: Kresten Therkildsen ( valgt ved generalforsamlingen) 

Næstformand.: Stanny Pedersen 

Kasserer.: Lars Hjorth 

Bestyrelsesmedlemmmer Henrik Sierslev og Hans Tønnesen 

Bestyrelsessuppleant.: Nina Holtorp 

 

Næste bestyrelsesmøde søndag den 25/10 kl. 10.00 på Egerndalen 12 

 

 

 

 


