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Generalforsamling 

Søndag den 19. juli 2020 kl. 11.00 

Hanebjergvej 3 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, bestyrelsen forslår Marianne Due 

2. Godkendelse af dagsordenen 

3. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forgangne år, se bilag A 

4. Forelæggelse af revideret regnskab, se bilag B 

 
5. Forslag fra bestyrelsen om en gennemgribende reparation af Hulvejen og Tværvejen, 
     skal de have samme tur i 2021 som Skovvejen fik i 2019, estimeret prisoverslag kr. 85.000,- 
     i den pris er også at Hanebjergvej og Hanebjerg Skovvej, lige får en lille overhaling. 
 
 

6. Indkomne forslag fra medlemmerne 

 Eksisterende Leveregler se bilag D 

 Forslag til udvidelse af pkt. nr. 7 fra HS20 og HS9, se bilag E  

 

7. Behandling af budget, bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 700, se bilag C 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 Formand Claus Skou er ikke på valg 

 kasserer Pascal Laraignou er på valg og ønsker genvalg for 2 år 

 Vejansvarlig Torben Bille er ikke på valg 

 Næstformand Erik Wilstrup er på valg og ønsker genvalg for 2 år 

 Bestyrelsesmedlem nr. 5 – hvem har lyst 
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9. Valg af bestyrelses suppleanter 

Nanna Marklund er på valg 

Mads Fogh-Andersen er på valg og ønsker ikke genvalg – hvem har lyst 

 

10. Valg af revisor og suppleant 

 Marianne Due er på valg og ønsker ikke genvalg - Poul Erik Jørgensen ønsker valg 

 Suppleant – hvem har lyst 

 

11. Eventuelt 

Tilskud til nedgravning af fibernet i vores Vej. 
 
Vi har alle fået et brev fra Energistyrelsen, omkring tilskud til nedgravning af fibernet i vores Vej / rabat. 
 

 

 

Grundet Corona har bestyrelsen besluttet, at der i år, ikke er fælles spisningen efter generalforsamlingen. 

 

Husk at vi skal holde afstand på generalforsamlingen, samt medbring en sto,l hvis du ønsker at side ned. 

 

Vel mødt Bestyrelsen 
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Bestyrelsesberetning for 2019/20 
1. Bestyrelsen 

Formand: Claus Skou Poulsen, Kasserer: Pascal Laraignou, Næstformand: Erik Wilstrup, Vejansvarlig: Torben Bille 

Bestyrelsen har afholdt 2 møder i løbet af året der er gået, den 8. august 2019 og 8. maj 2020. Orientering fra 
møderne kan findes på: https://www.hanebjerg.dk/kopi-af-kontakt 

2. Kontingent 

Det kan her bemærkes, at der stadig er 10 grundejere som mangler at betale deres kontingenter for i år, heraf 6 
fra Hanekammen. Kassereren har gentagende gange rykket de pågældende grundejere uden held. 

3. Nye medlemmer 

Birgit Walldorf – HK24, Kirsten og Knud Aunstrup – HK20, Thomas Dall Jensen og Marianne Munch – HS11 

4. Kommunikation 

Foreningen benytter sig primært af e-mail! I bedes derfor sikre jer, at bestyrelsen har jeres aktuelle mailadresse. 

I kan altid se på hjemmesiden om I er gået glip af noget 

5. Veje, stier og trappe 

Porten og skiltet ved indkørslen til Hanebjerg Hulvej har i år fået en overhaling. Porten fik en gang maling og 
skiltet tog Pascal sig kærligt af med ny stolpe og ny udskåret sort hane samt de gl. støbejernsskilte blev 
håndmalet. 

Stor trappe til Heatherhill og lille trappe til Rågevej har fået nogle nye trin, og alle stierne er blevet ryddet 2 gang 
denne sommer. 

Til foråret 2021 forslår bestyrelsen at vi får udført en gennemgribende renovering af Hanebjerg Tværvej og 
Hanebjerg Hulvej samt en lettere overhaling af Hanebjergvej og Hanebjerg Skovvej.  

NB! Husk at I som grundejer har pligt til selv at rydde vej og rabatten ud foran jeres grund! Se info på 
nedenstående link 

https://www.hanebjerg.dk/beskaering-langs-vej 

6. Gren afhentning 

Vi har haft grenafhentning 1 gange i året der er gået, i april 2020,  

NB! Der vil til efteråret igen blive tilbudt afhentning af haveaffald, se opslag på vores hjemmeside 

7. Gribskov Landligger Forbund / Samvirke for kyst- og Digelaug 

Se på deres hjemmeside for info, der er en link på vores hjemmeside. Grundet Corona er alle møde udsat til efteråret. 

8. Hjemmesiden 

Hvis der er noget I er i tvivl om så prøv og se om du ikke kan finde oplysningen på foreningens hjemmeside   
www.hanebjerg.dk Bestyrelsen lægger alle aktuelle links, oplysninger og dokumenter på hjemmesiden og den 
fungerer som foreningens arkiv.  
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