
ORIENTERING FRA BESTYRELSEN 
 
Hanebjerg Plantages Grundejerforening 
Konstituerende bestyrelsesmøde 
Lørdag 1. august 2020 kl. 10.45 - HS5B 
 
Bestyrelsen konstituerede sig som flg.: 
Formand   Claus Skou 
Kasserer   Pascal Laraignou 
Næstformand   Erik Wilstrup 
Bestyrelsesmedlem, vejansvarlig Torben Bille 
Bestyrelsesmedlem, juridisk rådgiver Hanne Marthine Frederiksen 
 
Følgende blev diskuteret på mødet: 
 
Pascal opdaterer listen over de parceller, der er i restance med kontingentbetaling og vil følge op på ideen fra 
generalforsamlingen om at lave et udvalg med de medlemmer der tilbød deres indsats, 
Peter Kier - HS 28 er dialogudvalgets kontaktperson til bestyrelsen 
(Pascal har efterfølgende oplyse at der er 7 som mangler af betale, heraf 4 fra Hanekammen)  
 
Hanne Marthine vil undersøge hos kommunen hvordan fordelingsnøglen vil være for vedligeholdelse og renovation af 
vejene, for de parceller der ikke er medlem af grundejerforeningen. 
 
Til foråret 2021 har vi planlagt en gennemgribende reparation af Hulvejen og Tværvejen.  
Bøgely Maskinstation som tidligere har lavet vejene, skal stå for det igen. 
Vi aftalte at afvente resultatet af bredbåndsgruppens mulige ansøgning med deadline d 26 oktober i år, før reparationen 
af Hulvejen og Tværvejen igangsættes forpligtigende. 
 
I forbindelse med etableringen af Bredbåndsgruppen diskuterede vi de nye GDPR regler, fordi gruppen har spurgt 
bestyrelsen om at få udleveret en medlemsliste med email adresser. Juridisk er det desværre ikke muligt at udlevere en 
sådan liste, da det iflg. GDPR reglerne er ulovligt at formidle informationer, der er relaterbare til specifikke personer, 
med mindre man aktivt har givet tilladelse til det. Dette inkluderer email adresser. 
 
Derfor opfordres alle til aktivt at sende deres eventuelle interesse for etablering af bredbånd til Morten Bjørner på hans 
mail morten.bjorner@gmail.com 
 
Som nævnt på generalforsamlingen kan bestyrelsen ikke påtage sig opgaven at være tovholder og motor for 
bredbåndsprojektet, men kan være behjælpelig med at formidle information via foreningens hjemmeside. Erik er 
udnævnt til bestyrelsens kontaktperson til/fra Bredbåndsgruppen og som også kan udsende email til 
grundejerforeningens medlemmer for Bredbåndsgruppen hvis de ønsker dette. 
 
Vedr. reparation og vedligeholdelse af trapper og stier er Torben Bille i gang med at finde en ny mand / firma til opgaven 
af renovere trappen til Heatherhill og Rågevej.  
 
Vedr. have affaldsordningen, vil der komme informationer på hjemmesiden om hvornår det sker næste gang. Hvis der er 
nok tilmeldinger vil det ske efter efterårsferien. 
 
Claus vil kontakte politi og kommunen endnu en gang, med formålet at få tilladelse til opsætning af Skilt med "Legende 
Børn" og måske Max. 20km. 
 
Foreningen er medlem af Gribskov Landligger Forbund, og vil forsøge at deltage i møde søndag den 13. september 2020 
kl. 9.30 - på Sankt Helene Kursuscenter. Bl.a. er der noget snak vedr. etablering af en vindmøllepark ude ved Hesselø 
 
Foreningen er også medlem af Deltage i Samvirke for Kyst-og Digelaug, og vil også forsøge at deltage i møde søndag d 
30. august kl. 10:00 – 12:30 på Café Mille, Idrætsvej 21, 3200 Helsinge 
 
HUSK! Alle informationer kan du finde på foreningens hjemmeside - https://www.hanebjerg.dk 


