Grundejerforeningsbestyrelsesmøde d. 11 oktober 2018.
FrAværende: SusAnne LAssen og Per Drifte med Afbud.
!. FrAflyttede og tilflyttede medlemmer.
Nordgrundvej 29 stAdig til sAlg
HyttegLrdsvej 16 til sAlg
Klingebjergvej 6 til sAlg
Klingebjergvej 7 solgt
HyttegLrdsvej 11 sættes til sAlg
#. Grønne AreAler.
FællesAreAlet er slLet og høstet som AftAlt.
$. Veje.
Vedr. beskAdiget vejskiltning ved indkørselen til HyttegLrdsvej. Nye skilte indkøbes og opsættes. Udgiften
pLhviler ejendommens ejer, og kAn sAndsynligvis dækkes Af dennes forsikring.
%. Økonomi.
Intet.
&. RestAncer mm.
Intet.
'. Ny henvendelse frA Peter Meisner, Elin V. Kristensen og Ole AAquist JohAnsen vedr. fællesAreAlet.
SAmlet konklusion og beslutning, som ogsL vil dAnne bAggrund for besvArelsen pL henvendelsen.
PL generAlforsAmlingen tirsdAg d. 15. mAj 2018 meddelte bestyrelsen, At vi - efter At hAve været igennem
AnnAlerne - hAvde fundet mAteriAle, der bekendtgør, At omrLdet hAr en StAtus Quo fredning. Dette betyder, At

den oprindeligt besluttede plAn for omrLdet skAl overholdes. MAn kAn pL hjemmesiden www.eghmgh.dk, hvor
generAlforsAmlingens referAt stLr, læse hele bAggrunden for bestyrelsens beslutning om At give tillAdelse til
fældning Af de høje egetræer. Alle de fremmødte grundejere bifAldt beslutningen.
Vi fik efter fældningen klAger frA 2 grundejere, (som ikke hAvde deltAget i generAlforsAmlingen). De gjorde os
opmærksomme pL, At de fældede egetræer blev sLet i forbindelse med den - i generAlforsAmlingens referAt
omtAlte -beplAntningsplAn frA 1972.
Bestyrelsen er bekendt med tillAdelsen til en beplAntning, men vAr Af den opfAttelse, At de fældede egetræer vAr
selvsLede, hvilket klAgerne siger, de ikke er. Nogle mener At kunne huske, At de blev plAntet, Andre mener, At de
kAn huske, At de ikke blev plAntet, men uAnset hvem der hAr ret, kAn hverken selve beplAntningen eller
beplAntningstillAdelsen medføre, At stAtus quo fredningen ikke i sin hele ordlyd skAl overholdes.
Det er ifølge Alle gAmle pApirer, helt tilbAge frA 1940ʼerne, den siddende grundejerforeningsbestyrelses pligt og
AnsvAr At holde hele fællesomrLdet nede i en højde, der svArer til det engstykke, som stAtus quo fredningen
pLbyder. Der mL ikke være høje vækster Af nogen Art, der skygger for udsigten og pL nogen mLde gør omrLdet
til Andet end et stort Lbent og frit engstykke.
I 2002 besluttede den siddende bestyrelse At bekoste en omfAttende rydning Af omrLdet, dA det vAr groet bLde
for vildt og for højt. Det blev dyrt (150.000 kr.), og mAn mLtte søge om tilskud til projektet. Det blev ikke gjort helt
færdigt, nogle fL høje træer blev ikke fældet; om det skyldes, At det blev for dyrt, ved vi ikke, men den nuværende
bestyrelse hAr besluttet At gøre Arbejdet færdigt og sørge for, At den indiskutAbelt gældende stAtus quo fredning
bliver overholdt.
b. Hjemmesiden.
SusAnne og Preben AftAler møde omkring hjemmesidens muligheder og opdAteringer.
c. RApportering frA udvAlg.
Der er Afholdt møde i grundejernes kontAktudvAlg. ReferAtet kAn ses pL Gribskov Kommunes hjemmeside.
d. Diverse.
Tonny sender forslAg til møder for 2019.
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