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BILAG A 
 

Hanebjerg   Plantages   Grundejerforening 
Bestyrelsens Beretning 2017 -  2018  

 
75 års Jubilæum   

 
 

I år kan der bydes velkommen til generalforsamling nr. 75 i Hanebjerg Plantages 
Grundejerforening. Grundejerforeningen blev stiftet i 1943. Egentlig er 13. april selve 
jubilæumsdagen, men i april så vi jo ikke hinanden.  
 
Bestyrelsens beretning er lang og grundig med tilbageblik, resume og konstruktive 
tanker for den kommende tid. Hvis den læses nu, er det ikke nødvendig at gentage 
det hele ord for ord ved generalforsamlingen. 
 
Forarbejdet til ajourføring af vedtægterne: 
På årets 5 bestyrelsesmøder har der ivrigt været diskuteret, og vi har med tættekam 
gennemgået en modernisering af vedtægterne. Store dele af de forslag som 3 
medlemmer har sendt til bestyrelsen, er medtaget i vores forslag. 
 
Bestyrelsen mener, at moderniseringen er en nødvendighed ud fra følgende (ikke 
prioriterede) grunde: 
1.   Den nye lov om 1-års reglen for pensionisters adgang til at bo helårs. 
2.   At det er hensigtsmæssigt, at vi bor uden gadebelysning, med levende hegn og 
ikke plankeværk (Kommuneplanen 8.S.04). 
3.   Uddybe muligheden for at forhøje kontingentet for fastboende pensionister, der 
kunne beskadige vejene ved belastende kørsel året rundt. 
4.   Erindre om det fornuftige i kun at køre med 20 km. hastighed på skovvejene. 
5.   At suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne 
6.   Indkaldelsestidspunktet forlænges til 6 uger før generalforsamlingen, og forslag 
til dagsorden indsendes senest 4 uger før. 
7.   At referatet fra bestyrelsesmøderne udsendes til gennemsyn til 
bestyrelsesmedlemmerne for endeligt at blive godkendt ved næste møde. 
8.   Gøre alle sommerhusejere opmærksom på, at vejbidraget udgør en solidarisk 
betaling på 90% af medlemskontingentet. 
9.   At det er umuligt at karakterisere området uden at nævne værdien og 
betydningen af nærheden til Heatherhill og havet.  
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10. At det er 75 år siden, at urteksten i vedtægterne blev skrevet, og for eftertidens 
skyld også at notere, at foreningen blev stiftet 13. april 1943. 
 
Nabo-regler 
I perioden 2010 – 2013 blev der årligt drøftet leveregler på generalforsamlingen, og 
bestyrelsen havde nævnt nogle punkter i deres beretning. Dem har vi også fået 
opdateret og nu udfærdiget som ”10 Gode Nabo-regler”, der også tager højde for 
visse af de ovennævnte punkter. 
 
 
Vej-status: 
Ved 2017-generalforsamlingen blev der afsat midler til de årlige vej-forbedringer: 
Derfor er der, som lovet sidste år, sket det at: 
1.  Hanekammen har fået udbedret asfalthuller i vejnettet for ca. 12.000 kr. asfalt i 
hele vejnettet. 
2.  Store huller på Rågevej også fik asfalt. 
3.  Heatherhill-stien har fået ekstra pæle og strammet rebet.  
4.  En nabo til Heatherhill-stien er blevet bedt om at fjerne grene i stiens forløb.   
5.  De hemmelige stier er lettere ryddet, vejskiltene vasket og bundet fast, og 
udsynet ved Rågevej er nu OK. 
6.  Beslutningen om, at grenafhentning 2 gange årligt skulle koste 400 hver gang har 
ført til, at færre har benyttet sig af den. Hanekammen fik dog fjernet 2 læs 
grenaffald, dels  fra beboerne og dels efter beskæring af fællesarealets beplantning. 
 
På generalforsamlingen vil enkelte bestyrelsesmedlemmer uddybe  følgende 
punkter: 
1. Vejene: 
Kim Pedersen vil redegøre for, hvorfor tiden er inde til at vejnettet bliver 
tilbundsgående repareret.  
Det kunne komme til at koste en stor del af vor disponible kapital. 
Som et godt eksempel på, at det kan betale sig, ser vi at Hanebjerg Hulvej blev 
grundigt istandsat i 2011 - og den er stadig næsten intakt. 
De mange års punkt-reparationer  på det øvrige vejnet viser sig desværre ikke at 
holde mere end nogle få uger. Deraf kom beslutningen i bestyrelsen om ikke at 
lægger mere i regnvejrs-hullerne i efteråret og foråret, men at gemme pengene til et 
større vejarbejde, som alle kan få optimal glæde af. 
 
2. Kommunens Kystsikring – landliggersammenslutningen-Samvirke for 
kyst- og Digelaug: 



3 
 

Claus Skou fortæller om alt det, vi kan finde på foreningens hjemmeside og om 
seneste  positive nyt fra kystsikringen, samt rapporterer fra 
Landliggersammenslutningen. 
 
3.  Regnskab og budget: 
Pascal Laraignou vil fremlægge årets regnskab og når generalforsamlingen har 
besluttet sig for det kommende års aktiviteter, vil han guide os igennem til enighed 
om det kommende årsbudget. 
 
Vedr. fremlæggelse af forslaget til moderniserede vedtægter: 
 
Marianne Due kan her hjælpe os igennem teksten til vedtægterne. 
 
Tvungent medlemskab er ikke tinglyst på vore grunde. Derfor er en vedtægt ikke en 
lov - blot en beskrivelse af og en anvisning på, hvordan man igennem sit 
medlemskab af grundejerforeningen opfatter livet i netop dette område. Det er 75 
år siden de første ord blev skrevet, og der har været mange gode tilføjelser og 
korrektioner siden.  
 
På Generalforsamlingen håber vi, at medlemmerne kan sige ja til bestyrelsens 
forslag til denne godt gennemarbejdede modernisering af vedtægterne. 
Naturligvis kan man ikke overskue det hele ved blot at deltage i 
generalforsamlingen. Derfor er det måske praktisk at læse "på lektien" inden. 
 
Projektet med at modernisere vedtægterne har, som det blev aftalt i 2017, været 
hjulpet på vej af input fra 3 af foreningens medlemmer, hvis bidrag vi har anvendt 
og respekteret. Dog har Frode Greisen og Per Kalvig foretrukket at fremlægge deres 
eget forslag til vedtægtsændringer, og Knud Lyngtorp fremlægger sit forslag om 
selve udsendelsen af beretningen på Generalforsamlingen. Disse forslag findes 
vedlagt som bilag. 
 
Flere fremtidige projekter: 
På 2017-generalforsamlingen blev det aftalt, at punktet om at afsætte flere midler 
til vedligeholdelses-kontoen for nabogrundejerforening Klitgårdens kommende 
trappe til havet, kunne tages op i 2018. 
Dette punkt har vi  besluttet ikke at sætte på dagsordenen i 2018, fordi forslaget om 
eventuelt at anvende midlerne på vejarbejdet kommer på tværs af sådan en 
disposition. 
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Men først en nødvendig påmindelse:  
Heller ikke i år er der ret mange, der har ryddet deres rabatter - altså arealet fra 
egen skellinje til vejkanten - men det skal jo gøres. 
For at der kan udføres vejarbejde, og især gennemgribende vejarbejde, er det 
tvingende nødvendigt, at alle grundejere rydder rabatterne inden en bestemt dato.  
Også Kommunens servicevogne ønsker at få bedre forhold og rednings-biler skal 
kunne komme frem. 
Meddelelse om deadline for et eventuelt vejarbejde og en vejledning om rabat-
rydning vil blive udsendt. 
Hvis der ikke ryddes, bliver grundejerforeningen nødt til at leje mandskab til at 
udføre det, og efterfølgende at sende regningen til de pågældende medlemmer- se 
lov om Private Veje. 
Vi har spurgt i Landliggersammenslutningen hvordan det gribes an, og de ser ingen 
anden udvej! 
 
Og endnu en påmindelse: 
 
På Hanekammen har sommerhusejere som den naturligste ting henlagt deres 
haveaffald på det rekreative fællesareal. Det er ikke meningen at dette areal skal 
ligne en skraldebunke. 
 
Følgende praktiske ting er blevet behandlet og forsøgt udført i årets løb : 
 
1.   Ved sidste års Generalforsamling blev bestyrelsen bedt om at rette henvendelse 
til kommunen, om at opsætte advarselsskilte til turisterne og deres børn, om ikke at 
færdes på de sårbare, og stadigt nedfaldende skrænter ved havet. Kommunen 
lovede at se positivt på sagen, men endnu er det ikke blevet en realitet, dog var 
svaret positivt. 
 
2.   Der er også rettet henvendelse til kommunen om at sørge for ordentlige 
cyklestisforhold på den dobbelte sti ind til Vejby. Det er endnu ikke en realitet. Men 
svarbrevet var også positivt.  
 
3.   I årets løb er vi blevet gjort opmærksom på, at ridning i plantagen ikke er 
hensigtsmæssigt. Ridning er ikke tilladt på det fredede nabo-område, og  
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hvis vi beslutter os for en god vejbelægning, er det ikke så smart med hestehovs-
huller. Måske kan vi finde et smukt skilt om det emne? 
 
4.   Der er også gjort opmærksom på, at utallige mennesker fra 
nabogrundejerforeningen året rundt går hunde-tur i vores plantage uden at tage 
poserne op af lommen. Måske er det en ide at opsætte et skilt med en påmindelse? 
 
5.  Bestyrelsen har haft en hjælper til at sørge for, at de 4 hemmelige stier er 
farbare, og hjælperen og formanden har lige som sidste år, slået græs på trekanten 
ved opkørslen fra Rågevej, klippet hækken, og vejskiltet er stadigt bundet fast til en 
træstub, medens de sorte haner sidder hvor de skal. 
 
6.   20 km. fartbegrænsning: Vi må se i øjnene, at det ønske der var ved 2017 
generalforsamlingen, med den efterfølgende henvendelse til Gribskov Kommune og 
Vejdirektoratet om evt. opsættelse af ordinære 20 km skilte, ikke kan føre til 
noget. Beskrivelsen af, hvad der skulle til for at få lov til at opsætte sådanne skilte, 
var så kompleks og så mangfoldig, at det ville være umuligt at udføre, men. den kan 
læses af interesserede medlemmer. 

I stedet vil bestyrelsen gøre hvad vi kan, for at bevare området som en meget 
speciel, lidt vild og meget grøn enklave, der om foråret er fyldt med smukke 
rhododendron, og et rigt dyreliv med rådyr-kid og nattergalesang. - Det hele er så 
smukt og så dejligt at ingen får lyst til at køre hurtigt, ride på heste eller efterlade 
hunde-ekskrementer. 
 
7.   Bestyrelsen har været i dialog med politiet om de razziaer de udfører medens de 
står på Rågevej, Hulvej og selve Rågelejevejen. Politiet har sendt 5 rapporter til 
foreningen, der fortæller om deres fangst, især ved vejmærket 11,6 km sydgående. 
Efter hver rapport skriver de: Vi kommer igen! De var her igen den 21. juni, og man 
skal være meget opmærksom på deres store arbejdsindsats, og prøve at undgå 
bøden på 1500 kr. for at køre 8 km for hurtigt. Interesserede kan få rapporterne at 
se. Læg mærke til de røde 50 km skilte, der er kommet for nyligt - de er en god 
hjælp! 
 
8. Vandværket advarede igen i sen-vinteren om for stort vandspild i området, men 
kan jo ikke sige hvor det er. Sørg endelig for at have meddelt vandværket jeres sms-
mulighed og e-mail adresse. Men først og fremmest vær bombe-sikker på, at der 
ikke ligger uisolerede rør nogen steder, heller ikke ved udendørsbruseren. 
  



6 
 

9.   I anledning af jubilæet har Preben og Anne været på Lokal Arkivet i Græsted,men 
der var meget lidt at finde om Hanebjerg og Hanekammen. 
På Arkivet vil man meget gerne have vores arkivalier. Bestyrelsen har ikke nogen 
viden om, hvor og hvem der har bevaret årenes historie, så vi foreslår at få samlet 
det materiale som medlemmerne har liggende og gerne vil give videre. Lokalarkivet 
har masser af frivillige, der sorterer og arkiverer. På den måde kan vi altid finde det 
igen, når de har sorteret i det. 
 
10.   I de sidste par år er 10 nye ejere kommet til Hanebjerg og Hanekammen. Når vi 
mødes ved generalforsamlingen, giver det god anledning, at få hilst på hinanden og 
sagt velkommen. De nye ejere får udleveret de sidste eksemplarer af den gamle 
historie-publikation fra 60-årsdagen. 
 
11.   Hjemmesiden www. Hanebjerg.dk er i årets løb blevet videreudviklet. Vi har 
fået god hjælp fra Vejby Nyt's redaktør til de sidste ting. I forbindelse med jubilæet 
vil der være en beskrivelse af den 75 årige historie og områdets karakter med gamle 
billeder, der fortælle om det dengang forholdsvis øde landskab. 
 
12.  Vi har gjort os mange overvejelser om, hvordan vi kan få alle til at forstå 
nødvendigheden af at være solidariske m.h.t. at betale for og anvende vejnettet. 
Ved ihærdigt arbejde er det lykkedes kassereren at indhente kontingent fra alle 
undtagen 5 sommerhusejere. Disse 5 vil blive opkrævet et vejbidrag, der beløber sig 
til 90% af kontingentet på 700 kr. 
 
Følgende grundejere har (endnu) ikke betalt til fællesskabet: 
 
Hanebjerg Skovvej 1 
Hanekammen 4 
Hanekammen 8 
Hanekammen 12 
Hanekammen 14 
Rågevej 37 
 
Vedr. generalforsamlingen 2018 
 
14 dage før generalforsamlingen, som er den 22. juli kl. 11.00 får alle foreningens 
medlemmer - blandt meget andet - også de to tekster med bestyrelsens forslag til 
modernisering af vedtægterne og Nabo-råd til gennemlæsning. Bestyrelsens 
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grundige arbejde skulle gerne føre til, at forslaget til vedtægter kan vedtages på 
Generalforsamlingen. 
 
En stor sten ville falde fra vore hjerter, hvis arbejdet med:   

• vedtægter    

•  projekt genopretning af vejnettet    

•  budgettet   

• gode Nabo-råd  
 
opnår generalforsamlingens accept! 
 

Velkommen til 75 års fødselsdagen, 
som vi fejrer sammen efter generalforsamlingen. 

 
Vi gør som altid og alle medbringer en frokostret, tallerkener og stole. 
Foreningen byder på højtaleranlæg, drikkevarer, kaffe og kæmpestor kage, glas, 
bestik, servietter og telte. 
Med quiz, lodtrækning, måske sang og beretninger om gamle dage vil søndag den 
22. juli fra kl. 11.00 blive en god Jubilæums festdag. 
 
Både generalforsamling og fejring foregår på Hanebjerg Skovvej nr. 16 i "Bjørnebo". 
 

Dejligt hvis I vil afsætte tid til at deltage i det hele! 
 

for Bestyrelsen / 
ANNE BJØRNER 
formand  
Hanebjerg Skovvej 16  
telf. 45870502 
 
 


