
Bestyrelsesmøde den 1.juni 2017 
Til stede: Poul Bukh, Kjeld Flemming, Kristian Gam, David  Philpots og Susanne Boëtius 
Afbud: Lone Klan 
  
Dirigent: Poul Bukh 
Referent: Susanne Boëtius 
 
1.Konstituering af bestyrelsen: 
    Bestyrelsen konstituerer sig uændret. 

 
2.   Referat af generalforsamlingen 
• Godkendelse/underskrivelse 
• Udsendelse. 
  
3. Økonomi 
• Indestående på de to konti 
• Foreningskontoen: 100.421,12 kr. Vejfonden: 671.212,91 kr. (overført 59.200 kr) 
• Status kontingentopkrævning : Der er 21 der ikke har betalt. Manglende betaling udgør 

16.800kr. Der er sendt mail ud, men flere har ikke reageret. Bestyrelsen følger 
procedurerne og ved fortsat manglende betaling sendes sagerne til incasso. 

• Status incassosagerne: Der er to incassosager som verserer. 
 

4. Vejene 
• Status reparationer efter kloakering: Det meste er blevet lavet. Der er lunker flere steder. Poul 

har taget foto og sendt dem til Grib spildevand. Både før og efterbilleder. Reparation af 
grusvejene på Tuemosen er problematisk. 

 
• Trafiksikkerhed – hvordan kommer vi i gang med en analyse.  Bestyrelsen kontakter kommunen 

og beder dem om rådgivning.  
 
• Vedligeholdelsesplan – hvem og hvornår. Vi kontakter et firma for at få lavet en plan. 

 
5. Status vedr. Baune-åsen 16. Repræsentanter fra grundejerforeningen har været til møde på     
kommunen. Kommunen ser anderledes på sagen nu.  
 
6. Den årlige gennemgang af rabatter og beskæringer. Der er flere og flere som sætter raftehegn 
op, det klæder ikke området. Bestyrelsen henstiller til der sættes trådnet eller grønne(levende) 
hegn.  
  
7. Eventuelt.  
Poul har deltaget I forårsmødet Landliggersammenslutningen og grundejerforbund Gribskov Øst, 
den 9.juni 2017. Kystsikring: Ændring af planlovgivningen træder I kraft I dag den 1.juli 2017. NYT: 
Eksisterende hård beskyttelse må repareres uden kompenserende sandfodring.    
Direktøren for Esrum Kloster der er med i Naturpark Kongernes Nordsjælland,  orienterede om 
processen af etableringen. 



  
Kommende bestyrelsesmøder:  
 
Lørdag den 11.november 2017 kl. 10.00 hos Kjeld Flemming I Hørsholm 
 
Lørdag den 10.februar 2018 kl. 10.00 hos Poul I Værløse 
 
Lørdag den 14.april 2018 kl. 10.00 hos David. 
 
Søndag den 13.maj 2018 Generalforsamling kl. 10.00 
  
  


