
 

Kære Grundejer 

De sidste par år har vores område været ekstra belastet med flere besøgende, mere trafik og dermed større 

udfordringer for naturen og vores veje. Det giver naturligvis større udgifter i et belastet budget, som 

bestyrelsen ønsker at formidle bedst muligt. 

Vi ser derfor nødvendigheden af at rette en appel til, at endnu flere grundejere bidrager til at bære det ’store 

læs’ ved at betale kontingent. 

Vi skal løfte i flok 

I vores forening er der ikke tvungent medlemskab (som i de fleste andre grundejerforeninger). Derfor har vi et 

fælles ansvar for, at vi bevarer og udvikler vore dejlige område, så alle oplever glæde, trivsel og et godt sted at 

bo og besøge.  

Hvad får man så for de penge: 

1. Først og fremmest bestræber vi os på at holde fælles veje i orden med asfalt og udlægning af grus til 

den enkelte grundejernes reparation af grusvejens huller.  

2. Fornyelse af vejskilte 

3. Container forår og efterår til haveaffald og storskrald for betalende medlemmer. 

4. Informativ og opdateret hjemmeside: www.hesselbjerg-grundejere.dk . Her kan man blandt andet læse 

om bestyrelsens aktiviteter referater, budgetter og regnskaber fra møder. Indkaldelser til 

generalforsamling og links til interesseområder.  Nyhedsbreve ca. 12 gange årligt, samt en oversigt over 

deltagende matrikler. (Informationer lever op til kravet om GDPR)  

Bestyrelsen består af frivillige medlemmer, heriblandt tre lokalt forankrede medlemmer, som med ’fingeren på 

pulsen’ dagligt færdes i området. De tager direkte konkakt til implicerede medlemmer, hvis det drejer sig om 

problemer på veje, renovation, oversvømmede haver eller skader efter storm etc. 

Bestyrelsen videreformidler desuden henvendelser fra firmaer, der tilbyder ydelser, som vi skønner har 

interesse for vores medlemmer, det være sig træfældning, telefoni etc.  

 

Betal kontingent 500 kr. via tilsendt girokort eller overførsel af kontingentet til Sparnord Bank Reg. Nr. 9213 

konto 0360233243.   

Kontakt bestyrelsen for yderligere spørgsmål.  

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen i Hesselbjerg Grundejerforening   

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

