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REFERAT 
 

Deltagere: Lars Hjorth (LH), Kresten Therkildsen (KT) ref., Henrik Sierslev (HS),  
Hans Tønnesen (HT), Nina Holtorp (NH), Stanny Pedersen (SP). 

Afbud: Ingen. 

 
 

 
1. KT: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 11. april 2021. 

• Referatet godkendt efter kommentar/opfølgning på tidligere henvendelse til kommunen 

omkring ønsket om gennemskylning af områdets hoveddræn, der løber fra 
Hesselbjergvej langs Åvej ned mod parkeringspladsen. (HS) bekræfter at have rettet 

henvendelse til kommunen og formoder, at kommunen har efterlevet deres ansvar i 
relation til dette. 

 

2. LH: Økonomi. 
• Aktuel kassebeholdning kr. 56.323,17 efter at vejentreprenøren er betalt kr. 31.250,- 

(+ kr. 3.500 ekstra kommende) for renovering af Åvej og Lundevej. Der er lavet en 

aftale med Åvej 11 og Åvej 13 omkring egenbetaling i forbindelse med ekstraordinær 
belastning af vejene. Beløbet udgør kr. 2.500,- pr. grundejer og Åvej 13 har indbetalt 

hvorimod Åvej 11 resterer.   
 

3. LH: Medlemmer 

• 124 noterede medlemmer (uændret i forhold til seneste møde). Grandalen 2 har fået ny 
ejer og dermed nyt medlem af foreningen. 

 
4. KT: Generalforsamling 2021  

• Dato for årets generalforsamling er fastsat til søndag, den 1. august kl. 10.00. Der 

udsendes indkaldelse via Nyhedsbrev i uge 26.  
• Sædvanligt formøde for bestyrelsen fra. kl. 09.00. (LH) bekræfter booking af rest. 

Søstjernen. (KT) udarbejder udkast til formandens/bestyrelsens beretning og 

rundsender til bestyrelsen. Ikke-medlemmer inviteres også – dog uden stemmeret. 

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


Såfremt medlemmer af foreningen måtte have interesse i en fremtidig 
bestyrelses- eller suppleant post, er man meget velkommen til at kontakte et 

nuværende bestyrelsesmedlem for nærmere information herom. 

 
5. LH: Vedligeholdelse af veje og stier 

• Stor tilfredshed med den nye entreprenørs renovering af Lundevej og Åvvej. Der er 
brugt over 50 tons nyt vejmateriale. Efterfølgende udlægges som planlagt 6 bunker i 

området med grus materiale til frit brug for de enkelte grundejeres vedligehold af veje. 

Vore veje i området er generelt i rimelig stand grundet i forholdsvist tørt forår. 
 

6. SP/LH: Vejskilte 

• I relation til dagsordenens punkt 5 omkring dette års forøgede udgifter til 
vejvedligehold, fastholdes tidligere beslutning om at udskyde udskiftning/opsættelse af 

yderligere vejskilte i området. Det tidligere udarbejdede oplæg fra (SP) herom 
fastholdes dog til senere effektuering. 

 

 
 

7. LH: Container weekends (seneste samt kommende) 
• Seneste container weekend forløb uden problemer med passende antal containere og 

placeringer. Næste container weekend er 30-31/10. 

 
 

8. LH/NH: Aktuelt fra interesseorganisationer (Forårsmøde Gribskov 

Landliggerforbund mv.) 
(NH) og (HS) deltog på GLF forårsmøde den 19. juni. Der henvises til separat udsendt 

Nyhedsbrev fra HG med referat og særskilte links til præsentationsmateriale. 
Især området omkring kommende implementering af affaldssortering er yderst relevant 

for vore medlemmer og grundejere. 

 
9. KT: Seneste nybyggerier/renoveringer i området 

• Intet nyt udover tidligere drøftede og behandlede sager. 
 

10. KT: Opdatering af ansvars- og aktivitetsliste 

• Opdateres efter næste bestyrelsesmøde og konstituering af bestyrelse mv. 
 

11. KT: Næste bestyrelsesmøde  

• Der afholdes et formøde forinden generalforsamlingen søndag den 1. august 2021 kl. 
9.00 og med efterfølgende konstituerende møde (efter afholdelse af 

generalforsamlingen). 
 

12. Eventuelt 

• (SP) forhørte sig omkring status for opførelsen af påtænkt vindmøllepark ved Hesselø. 
Ifølge seneste oplysninger er hidtidige planer/forslag blevet forkastet og der afventes 

nye oplæg på området. 
• (SP) forhørte sig endvidere til status på sandfodringsprojekt i forhold til eventuelle 

økonomiske belastninger af HG medlemmer. Status er, at ingen i HG området er 

omfattet af betalinger eller lignende, idet kun grundejere i 1. række til havet er stillet 
en medfinansieringsudgift i sigte.  

 

 


