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Bestyrelsesmøde 29. oktober 2021    

     
REFERAT   

   

Deltagere: Lars Hjorth (LH), Kresten Therkildsen (KT) ref., Henrik Sierslev (HS),  Hans Tønnesen 

(HT), Nina Holtorp (NH), Charlotte Enghave Fruergaard (CF). Afbud: Ingen.   

   

   

   

1. KT: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 20. juni 2021.   Referatet godkendt uden 

bemærkninger.    

   

2. LH: Økonomi.   

• Aktuel kassebeholdning kr. 100.749,06.   

Kendte aktuelle og kommende udgifter i niveauet kr. 15.000,- heraf primært aktuelle 

containerweekend på kr. 12-14.000,-.   

Kontingentrestancer håndteres efter sædvanlig procedure.   

   

3. LH: Medlemmer   

• 112 noterede medlemmer (heraf 3 nye).    

Kassereren modtager efter aftale løbende henvendelser fra ejendomsmæglere i området omkring 

ejerskifter mv.   

   

4. LH: Vedligeholdelse af veje og stier   

• Nuværende 6 udlagte grusbunker benyttes flittigt. Der fyldes op igen på sædvanlig vis til foråret.   

   

5. LH: Vejskilte   

• I relation til tidligere udmeldinger omkring dette og sidste års forøgede udgifter til vejvedligehold, 

fastholdes tidligere beslutning om at udskyde udskiftning/opsættelse af yderligere vejskilte i 

området. Det tidligere udarbejdede oplæg fra herom fastholdes således til senere effektuering.   

   

6. LH: Container weekend (aktuel)   
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• Jf. tidligere model opsat 3 haveaffaldscontainere i weekenden 30.- 31. oktober. Evaluering mv. på 

næste møde.   

   

7. HS/NH: Aktuelt fra interesseorganisationer (Gribskov Landliggerforbund mv.)   

• Vi udsender løbende alt materiale fra GLF – herunder referater fra møder – til 

grundejerforeningens medlemmer.   

Det videresendte materiale vidner om stor og bred aktivitet til gavn og nytte for alle 

underliggende foreninger.   

(HS) har senest repræsenteret HG Grundejerforening på årets Delegeretmøde den 12.   

september.    

   

8. KT/HS: Seneste nybyggerier/renoveringer i området   

• Bestyrelsen har været involveret i en enkelt sag omkring koordinering af kontaktinformation 

mellem 2 grundejere i forbindelse med udlægning af køreplader mv. Som udgangspunkt følger vi 

reglerne omkring GDPR og udleverer kun kontaktinformationer mv. efter forudgående aftaler 

mellem parterne.   

   

9. KT: Træfældning / beskæring   

• (KT) har afholdt møde med HedeDanmark med henblik på at foreningen koordinerer eventuelle 

ønsker om træfældninger, beskæringer, rodfræsninger og lignende i en samlet opgave/aftale.   Dog 

udmundet i individuelle opgavebeskrivelser og tilbud til den enkelte grundejer. Der udsendes 

snarest separat Nyhedsbrev med yderligere information med henblik på lokalisering af eventuelle 

ønsker i vort område.   

Projektet skal gerne effektueres her i løbet af vintermånederne.   

   

10. KT: Opdatering af ansvars- og aktivitetsliste   

• Den aktuelle ansvars- og aktivitetsliste for bestyrelsens medlemmer blev ajourført.   

   

11. KT: Næste bestyrelsesmøde    

• Næste bestyrelsesmøde afholdes 4. februar kl. 15.00 hos (HS).   

   

12. Eventuelt   

Intet under dette punkt.   

  


