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Bestyrelsesberetning for 2020/21 
1. Bestyrelsen 

Formand: Claus Skou Poulsen, Kasserer: Pascal Laraignou, Næstformand: Erik Wilstrup, Vejansvarlig: Torben 
Bille, Juridiskrådgiver: Hanne Marthine Frederiksen 

Bestyrelsen har afholdt 2 møder i løbet af året der er gået, den 1. august 2020 og 2. april 2021, orientering fra 
møderne kan findes på: https://www.hanebjerg.dk/kopi-af-kontakt , derudover har der været en del 
kommunikation per mail mellem bestyrelsesmedlemmerne. 

2. Kontingent 

Det kan her bemærkes, at der stadig er 8 grundejere som mangler at betale deres kontingenter for i år, heraf 6 fra 
Hanekammen. Kassereren har gentagende gange rykket de pågældende grundejere uden held. Som nævnt under 
pkt. 5 forventer bestyrelsen en øget udgift til vedligeholdelse af vores veje, derfor forslår bestyrelsen at hæve 
kontingentet til kr. 800 om året, det kan oplyses at det er 8 år siden vi sidst har hævet kontingentet. 

3. Nye medlemmer 

Der er kommet nye ejere i følgende huse. 
Hanebjerg Tværvej 3A, Hanebjergvej 4, Hanekammen 10, Hanekammen 12 og Hanekammen 22, samt Hanebjerg 
Skovvej 48 og Hanebjerg Hulvej 2 er solgt ved familie overdragelse. Til alle ny medlemmer, velkommen  :-)  
 
4. Vedtægtsændringer 

Der er foretaget en juridisk gennemgang af, om det vil være hensigtsmæssigt at supplere vores vedtægter. Den 
primære grund er, at det vil være uhensigtsmæssigt for foreningen, hvis der kan spekuleres i at melde sig ind i 
foreningen, evt. blot i en kort periode, for at lade foreningen betale de vejudgifter, der kan allokeres til ens 
ejendom frem for selv at skulle betale et ofte højere beløb dertil. Hanne har udarbejdet disse forslag til 
vedtægtsændringer, så foreningen i fremtiden står mere skarpt rent juridisk, og så det er mere klart for både 
medlemmer og ikke-medlemmer, hvad der gælder. Hanne vil under generalforsamlingen gennemgå forslagene og 
forklare baggrunden for de enkelte forslag ud fra et juridisk synspunkt, se bilag D 

5. Kommunikation 

Foreningen benytter sig primært af e-mail! I bedes derfor sikre jer, at bestyrelsen til en hver tid har jeres aktuelle 
mailadresse. I kan også altid se på hjemmesiden om I er gået glip af noget ;-) 

6. Veje, stier og trappe 

I år har vi fået en gennemgribende reparation af Hulvejen og Tværvejen, samt en opretning og vedligeholdelse på 
Hanebjergvej og Hanebjerg Skovvej, grundet en øget kørsel på vores vej generelt også om vinteren, har der været 
et større slid på vores veje end tidligere år, dette skyldes til dels Corona men det er tydeligt at nuværende ejere 
benytter deres sommerhuse mere end tidligere ejere, derfor er udgifterne til vedligeholdelsen blevet større end 
forventet. I år overskrider vi budgettet med kr. 17.500,-. Bestyrelsen var enige om at acceptere denne relative lille 
overskridelse, fremfor at udsætte vedligeholdelsen på en af vejene. Udgifterne til vejrenoveringen bliver først 
bogført i regnskabsåret 2021-22, da vejene ført er blevet renoveret efter regnskabsåret er afsluttet. 
Den store trappe til Heatherhill har igen i år fået nogle nye trin og låge er blevet repareret, og alle stierne vil blive 
ryddet 2 gange denne sommer. 
 
Se næste side 
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Til foråret 2022-23 forslår bestyrelsen at vi får udført en lapning af asfalten på starten af Hanebjergvej og hele 
Hanekammen. 

NB! Husk at I som grundejer har pligt til selv at rydde vej og rabatten ud foran jeres grund! Se info på dette link                   
https://www.hanebjerg.dk/beskaering-langs-vej 

7. Skiltning 

Vi har i det forgangene år forsøgt at få en godkendelse til opsætning af 20 km med legende børn, dette har ikke 
været muligt, dog har vi fået en mundtlig tilladelse til at vi kan opsætte skilt med legende børn eller lignede. 

8. Drænrøret på Rågevej 
Drænet som ligger på grundene: HK2, RV35B, RV37, RV39 samt under vejen Hanekammen og Rågevej, samt 
videre ind på Grundejerforeningen Strandhøjgård. Det viser sig, at det matrikelnummer hvor vejen Hanekammen 
ligger, også går ud i Rågevej, derfor ejer grundejerforeningen også noget af jorden hvor drænledningen ligger. 
Derfor er vi nok også forpligtet til at være med til at vedligeholde drænet, dog må vores andel være ret lille, efter 
hvad jeg kan se på matrikelkortet. PT. venter vi svar fra Gribskov Kommune om følgende: Om der er forskel på 
vedligeholdelsesansvaret, hvis man er ejer af en ejendom eller hvis man er ejer af en ejendom som er udlagt til 
privat fællesvej. 
 
9. Gren afhentning 

Vi har haft grenafhentning 1 gange i året der er gået.  

NB! Der vil til efteråret nok igen blive tilbudt afhentning af haveaffald, men det vil i fremtiden nok blive en del af 
dagrenovationen opgave at afhente haveaffald, se opslag på vores hjemmeside 

10. Dagrenovation, sortering i fremtiden 

Som I nok er klar over så skal vi i nær fremtid også sortere vores affald i sommerhuset, Gribskov landligger 
Forening, vil forsøge at få en dialog med kommunen, så det måske vil blive muligt at få nogen forskellige 
løsningsmodeller, men som det ser ud nu, så vil hver grundejer få opstillet 4 stk. plastikcontainer hver, med to 
rum i hver container. 

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

Se på deres hjemmeside for info, der er et link på vores hjemmeside. 

12. 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.  

 

Håber at se jer til generalforsamlingen 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 

Pascal Laraignou  -  Erik Wilstrup  -  Torben Bille 

Hanne Marthine Frederiksen  -  Claus Skou 


