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Helsinge, juni 2022 

 

Til Grundejerforeningens medlemmer. 

 

Referat af generalforsamlingen den 19. april 2022.  

 

Valg af dirigent: 

Valgt blev Henrik Haim. 

 

Beretning fra formand Erik Bangsø: 

Det er nu tre år siden vi sidst har haft generalforsamling, og det er dejligt endelig at kunne 

holde en igen. De sidste par år har været udfordrende for os alle, men endelig ser det ud til 

at vi kan vende tilbage til den nye normal. 

I den tid der er gået, har vi som vedtaget fået ryddet nogle træer i skoven og fældet det 

ene gamle birketræ på p-pladsen på Bryderupvej. Udover dette har vi ikke haft nogle 

projekter, hvilket også kan ses på vores regnskaber. 

Det er også blevet til ny asfalt i det meste af grundejerforeningen, og udover lidt bøvl med 

høje kantsten her og der, har det pyntet gevaldigt på vores slidte veje og fortove. 

Snerydning og græsslåning har fungeret som det skulle, og vi forventer at fortsætte med 

de samarbejdspartnere vi har haft de sidste par år. 

Vores kasserer har besluttet at gå på velfortjent pension til næste år, og vi skal derfor 

finde en ny der kan tage over efter ham. Der er ingen tvivl om, at det bliver en lettere 

opgave end da vores nuværende tog stafetten op. Der skal herfra lyde en stor tak til 

Karsten, for det store arbejde med at få tingene tilbage på sporet. 

Vi skal denne gang også snakke om opsætning af en hjertestarter i vores nærområde, 

noget som vi i bestyrelsen anbefaler varmt at vi vælger at gå videre med. Begge de to 

andre grundejerforeninger har stemt ja til at gå videre med arbejdet. 

Jeg vil traditionen tro, gerne slutte med at sige tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen, 

for deres arbejde i de år der er gået. 

 

Efter beretningen var der nogle spørgsmål fra salen; 

Spørgsmål: Hvor skal hjertestarteren sidde? 

Svar: Det er endnu ikke besluttet, men så centralt som muligt i forhold til de tre 

foreninger. 

Spørgsmål: Hvorfor er der ikke asfalteret på Tornevej? 

Svar: Det kan kun kommunen svare på, men mon ikke det hænger sammen med 

økonomien og resultatet af kommunalvalget. 

 

Efter disse svar blev beretningen vedtaget. 

 

Regnskab 2021: 

Regnskabet blev forelagt af formanden, da kassereren var forhindret. Regnskabet blev 

godkendt uden bemærkninger. 
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Budget og kontingent for 2022: 

Budget og kontingent blev gennemgået af formanden og vedtaget uden kommentarer.  

Kontingent for 2022 bliver som sidste år på 400,- 

 

 

Indkomne forslag: 

Der var ikke modtaget nogle forslag fra grundejere. 

 

1.  Bestyrelsen foreslår følgende ændring til §5 i vedtægterne, Indkomne forslag skal være 

modtaget senest 14. marts. Dette giver lidt mere tid til at skrive og trykke indkaldelser. 

Vedtaget 

 

2.  For at spare papir vil regnskab og vedtægter fremover ikke længere sendes ud med 

indkaldelsen, men vil kunne findes på hjemmesiden eller sendes på mail efter henvendelse 

til formanden. Skulle det ønskes at få det udskrevet, vil det også kunne lade sig gøre efter 

henvendelse til formanden. 

Vedtaget 

 

3. Vi har fået en henvendelse fra en af de tilstødende grundejerforeninger, om at opsætte 

en fælles hjertestarter i området. Bestyrelsen syntes det er en god ide, og vil gerne have 

en afstemning vedrørende dette. Udgiften anslås til at være under 10.000,- per 

grundejerforening, og løbende årlige udgifter er i omegnen af 1500,-. Det vil være 3 

grundejerforeninger der går sammen om projektet. 

Efter en god debat blev bestyrelsen bedt om at indstille til at der opstilles 2 

hjertestartere i nærområdet, så  vi fik den bedst mulige dækning. På et 

efterfølgende møde er det aftalt med de to andre foreninger, at det er den løsning 

der arbejdes videre med. 

 

 

Valg: 

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år:   

Bo Harhorn  Genvalgt 

Anja Lylloff  Valgt 

 

Valg af suppleanter for 1 år: 

Anne Funk  Genvalgt 

Jannie Williams Valgt 

 

Valg af revisorer og suppleant for 1 år:  

Christian Starling-Juhl, Fyrrevej 13, blev genvalgt som revisor. 

Dorthe Thomasberg, Granvænget 7, blev genvalgt som revisorsuppleant 
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Eventuelt: 

Der blev spurgt om bestyrelsen kan gøre noget ved parkerede biler der generer, og det er 

som udgangspunkt ikke noget bestyrelsen går ind i. Vi anbefaler at man henvender sig til 

kommunen eller politiet. 

 

Der blev spurgt om det er kommunen der er udøvende magt i forhold til fortove og veje. 

Ja det er det, men hvis man har en tvist med en anden grundejer, vil vi gerne forsøge at 

mægle, men vi går ikke ind og påtaler på andre grundejeres vegne. 

 

Der blev spurgt om der påtænkes nogen større projekter, og der er ikke på nuværende 

tidspunkt noget der kigges på. 

 

Der blev spurgt om gennemsnitsalderen i foreningen, men den kendes ikke. 

Et godt bud er nok i omegnen af +50. 

 

Så var der lidt småsnak om ældre mennesker i større huse, hvorefter formanden rundede 

af og lukkede emnet. 

 

Vi sluttede af med at Henrik Haim takkede for et godt møde, og så var der fælles hygge og 

snak over noget godt smørrebrød. 

 
På Facebook har vi en gruppe der hedder ”Grundejerforening Helsinge Vest”, som kan 

bruges til at diskutere forskellige emner, og stille spørgsmål. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således: 

 

Formand  Erik Bangsø  erik.bangsoe@helsingevest.dk   

Næstformand  Henrik Haim  henrik.haim@helsingevest.dk      

Kasserer  Karsten Nielsen  karsten.nielsen@helsingevest.dk  

Sekretær  Bo Harhorn  bo.harhorn@helsingevest.dk   

Best. medlem Anja Lylloff   Anja.Lylloff@helsingevest.dk 

Suppleant  Anne Funk  Anne.funk@helsingevest.dk 

Suppleant  Jannie Williams  jannie.williams@helsingevest.dk 

    

 

Hele bestyrelsen kan kontaktes på bestyrelsen@helsingevest.dk    

 

Grundejerforeningens hjemmeside: http://www.helsingevest.dk   
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Husk at vendepladserne ikke er til parkering eller opbevaring.  

De skal holdes frie, så de kan bruges som vendepladser. 

 

Der henstilles til grundejerne om ikke at bruge støjende havemaskiner efter kl. 13.00 på 

lørdage, søndage samt helligdage. 

Bestyrelsen opfordrer vores medlemmer til at huske det gode naboskab, så der udvises 

både hensyn og tolerance fra alle parter. 

 

Husk at legepladsen ved Lærkevej/Bryderupvej, fortove, øvrige gangstier og fællesarealer 

ikke er hundetoiletter. 

 

Skader på fortov og veje 

Som nævnt tidligere år, er der mulighed for at anmelde skader, og det kan vi kun opfordre 

til at så mange som muligt gør brug af. 

Skader på veje og fortov kan man anmelde på http://www.gribskov.dk, under 

selvbetjening findes ”Tip Kommunen”. 

Der er også Apps til Android og IOS for dem, der ønsker det.  

Det sidste kan anbefales, da man kan tage billeder, og kommunen får de nøjagtige 

koordinater på skaden.  

Bestyrelsen har lagt nogle links på vores hjemmeside, http://www.helsingevest.dk. 

 

Praktiske oplysninger omkring snerydningen: 

 

Eventuelle skader på personer opstået ved fald eller andet på fortovet, er stadig dækket af 

den enkelte grundejers ansvarsforsikring. 

 

Snerydning eller glatførebekæmpelse (med grus/salt) sker ikke mellem kl. 22.00 og kl. 

7.00 men i øvrigt, når det findes påkrævet af snerydningsfirmaet efter samme retnings-

linjer, som anvendes af Gribskov Kommune.  

 

Er der vanskelig tilgængelige steder, f.eks. brede hække, stakit, stophaner, biler parkeret 

med det ene hjulpar på fortov samt steder, hvor trærødder el. lign. har gennembrudt 

belægning etc., vil arbejdet blive udført så godt som det under forholdene er muligt, med 

det anvendte materiel. 

 

Al henvendelse angående snerydning kan rettes til Erik Bangsø eller på e-mail: 

bestyrelsen@helsingevest.dk. 
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