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Nyhedsbrev 158
9. marts 2022
Container weekend for foreningens medlemmer
I år bliver datoerne for forårets container weekend:

30. april – 1. maj.
Corona-husk!! Tålmodighed og afstand

De
•
•
•

3 have-affalds-containere er placeret:
Birkebakken 5
Birkebakken 11
Lundevej ud for Vangeleds-Åsen

Storskralds-containeren er placeret:
• På hjørnet af Åvej og Birkebakken

Vigtig information:
Containerne er kun til brug for foreningens medlemmer!
Bestyrelsen henstiller også til, at der udvises ”samfundssind” således forstået, at
containerne er for alle og ikke kun for nogle få eller enkelte medlemmer, der alene
kan eller må fylde containerne op.
Har et medlem brug for en større oprydning/bortkørsel af affald, er medlemmet nødt
til at klare dette for egen regning ved eventuelt særskilt bestilling af container eller
lignende.
For at få mest mulig plads til alle, er det tillige vigtigt, at containerne pakkes rigtigt.

Dette gøres ved at lægge haveaffaldet fladt ned i containeren (må
altså ikke sættes op!)

God arbejdslyst til alle…

Hesselbjerg Grundejerforening

Bestyrelsesmøde 6. marts 2022

REFERAT

Deltagere: Kresten Therkildsen (KT) ref., Henrik Sierslev (HS), Nina Holtorp (NH),
Charlotte Enghave Fruergaard (CF), Berit Aagesen-WEB Master (BA), Hans Tønnesen (HT).

1. KT: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 4. februar 2022.
• Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. KT: forhold i relation til kasserer Lars Hjorths dødsfald.
• Diverse fysisk regnskabsmateriale nu overleveret til vor nye kasserer (CF).
• (CF) er under oprettelse hos Nets med relevante adgange.
• Bestyrelsen besluttede at vi flytter driftskonto mv. fra vor nuværende bankforbindelse
Nordea, Hellerup til en lidt mere lokalforankret bank = Spar Nord i Hillerød.
• Dispositionsadgange i bank for kasserer (CF) og formand (KT) er under oprettelse jf.
tidligere beslutning herom.
3. KT/CF: Medlemmer og økonomi
• Medlemsliste mv. overdraget til ny kasserer (CF) med henblik på overførsel til nyt
samlet medlemskartotek.
• (CF) afstemmer og opretter den økonomiske drift af foreningen til nyt
bogføringssystem.

4. KT: Vedligeholdelse af veje og stier
• (HS/HT) koordinerer indsatsen omkring behov for opfyldning og udlægning af relevante
grusbunker i vort område jf. sædvanlig praksis herfor. Såfremt nye placeringer vælges,
skal berørte grundejere altid godkende forinden.
• Som tidligere drøftet er vejen ved Birkebakken 22 pt. hårdt belastet grundet
renovering mv. Der observeres fortsat og om nødvendigt rettes henvendelse til
grundejer om udbedringsbehov.
• Grundet en del store regnvands ophobninger i vort område, vurderer bestyrelsen, at
der er behov for et nærmere eftersyn af drænrør og kloakeringer på aktuelle steder. I
første omgang vil (HS/HT) koordinere med kommunen og bede om vandsyn i området
omkring Lundevej 33 samt området omkring Lundevej/Lerbjerg. I forhold til Lerbjerg,
er dette ikke i HG regi, hvorfor (HS) vil prøve at tage kontakt til vor nabo
grundejerforening herom. Som altid er det den eller de enkelte grundejere, der har
pligt til at vedligeholde og opretholde dræn- og kloakstrenge i vort område. HG giver
dog tilskud til relevante forud undersøgelser.
5. KT: Vejskilte
• (NH/HS/HT) igangsætter koordineret projektet igen. På kommende møde fremlægges
konkrete aktuelle behov til godkendelse.
6. KT: Container weekend
• (HS) koordinerer bestilling af containere i forbindelse med kommende forårs container
weekend den 30 april – 1 maj.
(HS) udsender separat Nyhedsbrev omkring containerweekenden.
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.
• HG Bestyrelsen udtrykker dog lidt bekymring i forhold til kommende implementering af
affaldssortering i sommerhusområder.
8. KT/HS: Seneste nybyggerier/renoveringer i området
• Jf. pkt. 4 skal der observeres på vejen omkring Birkebakken 22.
9. KT: Træfældningsprojekt
• Projektet ved at være gennemført – desværre dog kun med få gennemførte, hvilket
nok skal ses i lyset af relativt høje priser fra Hededanmark. Bestyrelsen vil
fremadrettet søge at få oprettet opgavekontakt med en mere lokal og fleksibel
leverandør.
10.KT: Opdatering af ansvars- og aktivitetsliste
• Den aktuelle ansvars- og aktivitetsliste for bestyrelsens medlemmer blev gennemgået
og ajourført.
11.KT: Generalforsamling 2022
•

Jf. tidligere beslutning afholdes årets Generalforsamling søndag, den 31. juli kl. 10.00
på Restaurant Søstjerne. (KT) følger op på reservation af lokaler.

12.KT: Næste bestyrelsesmøde
•

Næste bestyrelsesmøde afholdes 10. maj kl. 15.00 hos (BA).

13.KT: Eventuelt
•

Grundet en del aktuelle indbrud og indbrudsforsøg i vort område, opfordrer bestyrelsen
foreningens medlemmer til at tilmelde sig Nabohjælp ordningen. Desuden opfordres
alle til at holde øje med alt usædvanligt, herunder naboers og genboers huse i det
omfang, det kan lade sig gøre. (HS/NH/HT) omdeler flyer fra Nabohjælp til alle i
området.

