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På generalforsamlingen den 25. juli 2010 blev bestyrelsen genvalgt. Bestyrelsen konstituerede 

sig og fordelte arbejdsområder som følger: 

 

Palle Jørsboe, formand 

Lars Bøgh Vinther, kasserer  

Philippe Lagier, veje (ønsker ikke genvalg) 

Knud Lyngtorp, Gribskov Kommune  

Nina Siiger, Landliggersammenslutningen (på valg) 

Dorte Malmqvist, haveaffaldsordning  

 

Suppleanter: 

Johannes Laursen  

Jan Corell 

 

Overskriften for bestyrelsens arbejde i det forløbne år har været, som vedtægterne foreskriver: at 

bevare områdets karakter. Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor emnerne kysten, veje 

og stier samt bortkørsel af affald har været faste punkter.  

 

Områdets karakter 

Vi gør hvad vi kan for at bevare vores helt unikke sommerhusområde. Området er karakteriseret 

af store grunde, der for store deles vedkommende henligger som natur og hermed giver området 

dets plantagepræg. Store træer bør kun fældes, hvis de er syge eller der er fare for, at de vælter. 

Friserede haver med klippede prydbuske hører ikke til i området, og bør kun findes i umiddelbar 

nærhed af husene. Hegn bør så vidt muligt være levende. Vi vil være så grove at sige, at hvis 

man ikke kan tilslutte sig dette, så har man købt sommerhus på et forkert sted. 

 

Adfærdsregler 

På bestyrelsesmøderne har vi fortsat diskuteret, om der kunne laves regler for hensynsfuld 

opførsel indenfor områder som: 

 Ingen løse hunde. 

 Åben ild er strengt forbudt jf. kommunens nye regler.  

 Anvendelse af larmende maskiner kun 10 – 12 og 15 – 18 (ikke søndag). 

 Opsætning af hegn, jf. kommuneplanen. 

 Bevar plantagepræget og undgå friserede haver. 

 Hold vejene fri for sten og planter; vejene er 6,00m brede. 

 Beskæring langs vejene; er det ikke i orden rydder kommunen på ejers regning. 

 Kør langsomt. 

 Parker kun på egen grund. 

Nogle af punkterne er allerede regeluleret af eksisterende regler, men vi ønsker ikke paragraffer 

og forbud, men at vi alle tænker over, hvad vi gør, så vi alle får størst mulig glæde af at være på 

Hanebjerg. 

 

Kysten 

Afstemningen endte med et nej til den projekterede kystsikring. Andre mener at modstanden 

først og fremmest skyldtes utilfredshed med den økonomiske fordelingsbyrde, og ikke modstand 
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mod projektets formål. Hvad der så skal ske er noget som i første omgang afgøres 

komunalpolitisk. 

 

Trappen 

Vores naboer i Klitgårdsvænget savner trappen endnu mere end vi gør, og de arbejder fortsat på 

et projekt med genetablering af trappen. De er ved at have de nødvendige tilladelser i hus, men 

den endelige udformning afhænger af sandfodringsprojektet. Projektets realisering er også 

afhængig af, at de omliggende grundejerforeninger bidrager. Vi har reserveret 31.000 kr til 

bidrag til trappen, men der er ingen udsigt til afklaring foreløbig.  Fru Schwartz har her til 

generalforsamlingen foreslået at vi opfører to badebroer. Prisen for en enkelt badebro ligger i 

lejet mellem 100.000 og 120.000 kr, mens vedligehold årligt beløber sig til ca 15.000 kr. 

Bestyrelsen anbefaler derfor at der oprettes et brolag, hvor initiativtagerne og interesserede kan 

arbejde videre med de prisværdige planer. 

 

 Vejene 

Hulvej er blevet revet og asfalthuller på Hanekammen og huller på Hanebjergvej repareret. 

 

Stier 

Vi har fjernet skiltene med ”privat”, og holder dem ryddet, så de er rimeligt fremkommelige. 

 

Bortkørsel af affald  

Det er nu generelt forbudt at afbrænde i haver, så derfor skal haveaffald køres bort. Ordningen 

giver underskud, og derfor vil vi fremover kræve et mindste antal tilmeldinger. 

Sommerafhentningen er bestilt til uge 28. Prisen for afhentning sættes ned til kr. 350,- per parcel, 

idet vi håber at få flere med. Det dækker én afhentning af maksimalt 5 m3 affald. 

Efterårsafhentningen forventes ca. uge 43. 

 

Landliggersammenslutningen 

Formanden har deltaget i et af Landliggersammenslutningens møder. Der har ikke været 

behandlet emner af umiddelbar betydning for os, men vi finder, det er et nyttigt forum for 

kontakt med andre grundejerforeninger. Vi vil foreslå, at Landliggersammenslutningen arbejder 

for at forbedre adgangen til stranden ved at få låste låger og spærringer fjernet.  

 

Hjemmeside og email-adresser 

Vi er så småt begyndt at lægge Hanebjergs historie på nettet. Hvis I har gamle dokumenter eller 

billeder, vil vi meget gerne låne dem for at lægge dem på nettet. Jeg håber, at I af og til checker 

www. hanebjerg.dk, da den faktisk fungerer og ajourføres, når der er nyt. 

 

Alle medlemmer opfordres til at indmelde e-mailadresser for fremtidig korrespondance.   
 

 

Til slut vil jeg takke vor vejmand Philippe, som flytter til Frankrig, for et godt og konstruktivt 

samarbejde gennem årene.  

 

Hanebjerg, juni 2011 

Palle Jørsboe 
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Generalforsamling 31.juni 2011

KLavsr Vi har sat et grinl h€ga op for al holde nysgedg€ lidt vrk, nen lover aL hegret fonvinder
is€. ndsle Ar, .& der er beplmtet.

Ame Bjornd: Vi h ogsA Cdlme snore og phde Dde p, hjomel for r gqelablft bepl fiing
€ner hstbilkoBel vil ogsa blve lemel

L Aner i ir blev g€nerallo^amli.g aholdt i haven hos fomdd trlle ldrsboe. De he
pavilloner eav C.d skygge lrl de lrnap 40 nedlenner der vd nodt op i det 6ne somnedejr.
Efte. lomande.s velkonst, over.oe dirigent Mor.en Bjmer stlringen af modet.

2. Di.igenlen hod fosl velkonnen lil nye EDndejeE, og pEsenleEde d€rener all€ fBbnodre
tor de .ye oedl emner Og gav s! end elig ordet til fommden for ber€ tninEen.

:l Bdetningen nndes pn hjemesiden, h{ veret omdelt smen n€d indkldelsen oC

gengives derfor ikle her. Fomnden afslunede ned al bkke Phillip Laeier for neE as
veludfort bestyrhesa6ejde os ikke nindst mange kefter lagr i vedligeholdelse. ar vejeoe

lagier er desvere flJaffi til Fnnlig.
4. Dingmten orgmiseEde deFner debauen ovenpe beElnins:

BEVAR OM&{DET:

Bjlmei vi leven el bikr onrade, oejec ksn ku stotte fommdens opfordrins lil ar bevare

ohrtdets karakle. En enkell ad lerdsregel er ot Im i videst nulise onlmg taser heNjn til an.lre
bebofts dlstedeveiehe, og bl a. vd lasftvdende opnasasin€rins af bdde os canpinsvog!€

willebdg: Jeg opfor.lrer Dedledmer som udlejer eller udhner deEs hus: indskerp reslerne for
bMde for gEsleme, ikke nr.d$ ar hunde sk l vare i srcr.

Johames Lasen, Cumer Latrn, Knnd Llbgtorp sant fomMds dispnt om &en og kloatenng pe

Huekan os Risevej endte med at L)bgloQ vil siLre, rl koddunos dedikerede p, sagen vil rase

Bjdner: Nedstemningen alktrlslknngsprolekrer vlr skufende HdinseD var dilen tisk ledet, selv
kon jeg iklre dl o.de efler m halv tines ndkenng. En h appe vil komrc til at koste onkling 3,
400 000 kbner hvis den skal kMe godkendes. Der har insen rid ril

Nini E de! intdesse Ior at betale for en tEppe?



Bjme. i Nej Og d* ioreligg* heller ikke nogel konlEL prcjek, heller ikke 6a KilsdrdsvEnget.

Fomand Hvis der kodderefteelt prolekt, km ri pe foreninsens ve$e slote ned de 3 ] 000 som

er hensat af generalfo$anninaen.

L)nelorpr Kysrsikins er son ssg politisk dodl Nosle steder griber nan lil \lrand-foibedringea ,

der itle er onfatiet af se striks konrrol af KtsldirckloElsl.

VEJE:

Ane Bjom€ri lsEr on vinleEn er bakken ned nod Rrgevej ved Frk Jensens Hus nsik,bel Der er
darlisr udsyn, sa jeg tureslrr opsal el spejl Prisen er I l4l! kr

Trods stor opbaknins lil lonlas€t, hlev dei fia besqrclsens side sagl f.a, rb tidlrgeie Drtiativer var
stEndel tordi cn olset.i.g eiulovlie

Ane Bjmer: Hvordan ka. el spejl vare ulovllgl ved Hanebje.g Skowej, den i*le 100 n lansere
nede ud for Heetalmen?

lnsen ku me svm, deba I ten slu ttede og forha.de.s beE l.i.g blev godkendt og der bl ev hlappei. .

5. Regnskobet blev nenhst dlk.sseren. Udover ftedl&egelse. opfordrde kaseieien til aL

sn se son nulist benr,ller si8 af intcrncnel. Meee pmge til print og po.to vil kunne

spes, os neget bfll undgaet ned bEve. os kontinsenleL skal senesl indbetales

201 l/12 lt00 troner

KO\TO: regl55l konlo 9092 188

. . og p A opfordd ng tu din genL og revisor godkend te fosanlingen reEnska be l. son osse kan

6 Budgel blev vedaget og konlineentet er fortsat 600 koner drligt.
7 Decharge til beslFehen
3 stm.lrensehe skal fonet srortes hed A ig€ L000kronq.
9 Foalag fD Schw,iz on opldelse of to badebrcer faldt, foslassstiller var ikne til stede.

l0 vedvrlglrl bestyrclsen indvllsles Per Palvig. H805, nens ny supplemt blev Louise

Wichdm Malhiessm,HBol.
l1 Suptlemtme Johlnn€s L€usen os Jan Conell bl€v senvalste.
12 Son l rv. Evhor og rcvisorsuppleanl genvalgtes Morlen Bjorncr og Mariams Due.

I 3 Under even tuel t Ened e diri senlen en tak li I lomanden for husly, soh svare ds igen ned at

rakke for indsarsen son dirisenl - Klap{alver..
14. FEllesbuf€t os frokosl vardomineret alreiei os kiebs,laks oe sild, sol os somm*

Refercnr (larl Sosh vrUher)




