Hesselbjerg Grundejerforening
Bestyrelsesmøde 10. maj 2022
REFERAT
Deltagere: Kresten Therkildsen (KT) referent, 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 6. marts 2022.
 Referatet godkendt uden bemærkninger.
2. KT/CF: Forhold i relation til implementering af ny kasserer.
 Regnskabsmateriale nu overført til nyt elektronisk bogføringssystem (= regnskab mv.)
af vor nye kasserer (CF).
 (CF) er endvidere nu oprettet hos Nets med relevante adgange.
 Driftskonto i hidtidige bankforbindelse Nordea, er nu også overført til Spar Nord Bank i
Hillerød.
 Dispositionsadgange i bank for kasserer (CF) og formand (KT) er oprettet jf. tidligere
beslutning herom.
 Det nye bank kontonummer ajourføres på foreningens hjemmeside (BA).
3. CF: Medlemmer og økonomi
 Medlemsliste ajourført af ny kasserer (CF) i elektronisk version.
 Aktuelt 120 medlemmer af foreningen.
 Forfaldne fakturaer er betalte – herunder medlemskontingent til moderorganisation –
Gribskov Landligger Forbund.
 Efter betaling af diverse fakturaer er aktuel kassebeholdning kr. 90.882,-.
 (CF) udarbejder kort over foreningens geografiske område og denne lægges på
hjemmeside (BA).
4. KT: Vedligeholdelse af veje og stier
 (HT) har koordineret indsatsen omkring behovet for opfyldning af grusbunker og
sammen med vognmand sørget udlægning af relevante bunker i vort område jf.
sædvanlig praksis herfor. Der er udlagt ca. 1,2 ton grus (pris kr. 3.800,- + moms).
 Trods stor byggeaktivitet omkring og ved Birkebakken 22, synes vejen mv. at klare det
fint. Der observeres fortsat og om nødvendigt rettes henvendelse til grundejerne om
udbedringsbehov.
 Bestyrelsen vil i samme forbindelse gerne minde grundejere om (i hele vort område), at
man vil være ansvarlig for skader på veje mv. i forbindelse med byggeaktiviteter ol.
5. KT/NH: Vejskilte
 (NH) har været rundt ved alle vore vejskilte og rengjort og vasket disse. I samme
ombæring er der kommet et overblik over, hvor mange af skiltene, der trænger til
udskiftning samt hvilke steder, der måtte mangle. Der er umiddelbart tale om en 5-6
skilte og (NH) vil til kommende bestyrelsesmøde indhente et samlet prisoverslag.
6. KT: Container weekend
 Den netop overståede containerweekend blev evalueret og trods lidt
kommunikationsudfordringer med vognmand, er alt umiddelbart forløbet
tilfredsstillende. Container weekend gentages til efteråret.

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.
8. KT/HS: Seneste nybyggerier/renoveringer i området
 Jf. pkt. 4 skal der fortsat observeres på vejen omkring Birkebakken 22.
 Derudover ny sag med henvendelse fra grundejer på Egerndalen, der i forbindelse med
nybyggeri, ønsker grundejerforeningens tilladelse til at udlede renset spildevand til
drænet under Åvej (opkobling) og dermed videre ned til åen. Tilladelsen er givet under
forudsætning af, at kommunen godkender selve anlægget og den konkrete udledning af
vand til drænet samt at spildevandet overholder kommunens og
miljøbeskyttelseslovens krav til vandkvalitet.
9.KT: Generalforsamling 2022
 I forbindelse med årets Generalforsamling søndag, den 31. juli kl. 10.00 på
Restaurant Søstjernen har (KT) fået bekræftelse på reservation af lokaler samt
forplejning.
 (KT) udarbejder indkaldelse med dagsorden og denne udsendes i god tid til
medlemmerne jf. vore vedtægter.
10.KT: Næste bestyrelsesmøde
 Næste bestyrelsesmøde afholdes 31. juli i forlængelse af Generalforsamlingen.
11.KT: Eventuelt
 Siden Grundejerforeningens stiftelse helt tilbage i 1945 er der løbende gennem mange
år udarbejdet protokoller mv. og disse er blevet gemt hos respektive formænd gennem
tiden. Bestyrelsen har nu besluttet at overdrage dette historiske materiale til Gribskov
Lokal arkiv, der er meget interesserede i at få materialet. Noget af materialet er
gengivet på foreningens hjemmeside.

