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Orientering fra bestyrelsen vedr.  
 

Bestyrelsesmøde nr. 2 
 

Fredag d. 8. maj 2020 - kl. 15.00  hos   HS5B 
 

 
Til stede:  Pascal Laraignou - Torben Bille - Erik Wilstrup - Claus Skou 

 
 
 

1. Grundejere: 
Der er p.t. 12 grundejere som ikke har betalt! 
Pascal vil igen skrive direkte til de grundejere som mangler at betale kontingent. 
Derudover vil vi holde øje med muligheden for at tage personligt kontakt, i håb om at få 
en dialog om vores forenings fortræffeligheder. 
 
Nye ejere i foreningen: 
Birgit Walldorf – HK24,  Kirsten og Knud Aunstrup – HK20,  ”dødsbo” – HK2 
 
 

2. Haveaffalds ordningen 
Pascal oplyste at forårs afhentningen gav et lille overskud. 
Til efteråret vil vi tilbyde en afhentning, hvis der er nok tilmeldte vil den gennemføres 
ellers bliver det skubbet til foråret 2021. 
 
 

3. Vejprojektet 
Porten og skiltet ved indkørslen til hulvejen, skal have en overhaling med en gang maling 
Pascal sætter det i gang. Navneskiltet og hunde i snor skiltet ved indkørslen til 
Hanebjergvej skal flyttes over på den eks. gl. stander på venstre side af vejen, Claus 
bestiller nødvendige reservedele til dette. 
 
Forslag til generalforsamlingen: Hulvejen og Tværvejen skal have samme tur i 2021 som 
Skovvejen fik i 2019, estimeret prisoverslag kr. 85.000,-, i den pris er også at 
Hanebjergvej og skovvejen lige får en lille overhaling. 
 
 

4. Trappe og stier 
Trappen skal have retableret 10 trin og lågen på rågevej mangler en stolpe. Claus 
bestiller en til at udføre arbejdet. 
 
 

5. Vores Handymand 
Claus kontakter igen, Thomas Halle i håbet om at han forsat ønsker at hjælpe.  
Knud HS10B har oplyst at Søren Stannum – har lavet trappen før. 
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6. Banken: 
Pascal oplyste at alt er gået i orden og vi kan igen betale vores regninger. 
 
 

7. Forsikring: 
Pascal oplyste at han havde fået et tilbud fra Tryg som var halv pris i forhold til vores eks. 
forsikring, men da vi er bundet et år mere til vores nuværende forsikring, må vi vente 
med at skifte. 
 
 

8. Landliggersammenslutningen Gribskov vest og øst er nu sammenlagt og hedder 
Gribskov landligger Forbund, næste møde er den 13. september 2020 
 
 

9. Vedr. evt. 20 km skilte ved indkørslen fra Rågevej og Rågelejevejen 
Claus vil kontakte Politiet for at se hvad der er lovligt og muligt. 
 
 

10.  Nabotrappen - Ved skrænten: 
Vores afsatte beløb vil der først blive brug for til vedligeholdelse, oplyste Pascal 
 
 

11. Generalforsamlingen 2020 
Afholdes søndag den 19. juli (hvis vi må – Corona) hos HB3 
Foreløbig dagsorden udsendes den 6. juni 
Sidste frist for medlemmers forslag den 21. juni 
Endelig dagsorden, beretning, regnskab, budget og forslag udsendes den 4. juli 
 
 

12. Næste bestyrelsesmøde 
Hvis det er nødvendigt, så et sted mellem den 22-28. juni 
 
 
f/Bestyrelsen - Claus 


