
Studebjergslettens Grundejerforening 

 

Referat af ordinær generalforsamling den 20. maj 2017 i tennisklubbens lokaler, Godhavnsvej 3, 

3220 Tisvildeleje, med dagsorden ifølge vedtægterne. 24 medlemmer deltog. Afbud fra 

næstformand Tine Kampmann. 

 

 

Formanden Jørgen Jensen bød velkommen, herunder især til to nye medlemmer: Louise Bredal Mørk 

Lauridsen og Frederik Nordentoft Andersen, Lyngagervænget 9-11, og Linda og Jan Juul, 

Studebjergvænget 12. 

 

1. Valg af dirigent: På bestyrelsens anbefaling blev Poul Risager valgt. Han konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed lovlig. 

2. Bestyrelsens beretning: Resumé: Formanden og bestyrelsen glæder sig over, at problemet med 

ophobning af store vandmængder mellem Hedegårdsvænget 1 og 2 ved vedvarende regn og kraftige 

regnskyl nu endelig er løst. I oktober sidste år blev de høje rabatter ved Hedegårdsvænget 1 og 2 samt 

for nummer ets vedkommende også en del af Rågemarksvej skrabet af, så rabatterne kom i niveau 

med asfalten. Her trekvart år efter kan det konstateres, at den gennemførte løsning virker efter 

hensigten. Selv ved langvarig regn og kraftige regnskyl hober der sig ikke længere vand op på vejen 

mellem de to ejendomme. Samtidig kan det konstateres, at asfaltvejen mellem de to ejendomme 

fortsat er i rimelig stand, så der ikke på kort sigt forestår reparation af vejen. På Studebjergvænget blev 

der sidste år repareret huller. Bestyrelsen havde drøftet en henvendelse fra Charlotte og Michael 

Schmahl, Rågemarksvej, om problemet med meget høje træer, der enten skygger for sollyset eller nok 

så alvorligt kan risikere at vælte ned over huse i stærk storm eller orkanlignende vindstød. Langt de 

fleste træer i Studebjergslettens Grundejerforening blev plantet i forbindelse med udstykningen af 

sommerhusområdet i 1960´erne og derfor er en del af træerne nu meget høje. Bestyrelsen opfordrer 

på det kraftigste naboer og genboer til at tale sig til rette om fældning af høje træer og være 

imødekommende, især på grund af risikoen for at træer kan knække eller vælte og dermed forårsage 

skader på eget hus eller naboens eller genboens. Bestyrelsen har hverken i vedtægter eller servitutter 

nogen mulighed for at gribe ind. Med hensyn til kystsikring – et emne der har været livligt diskuteret, 

ikke mindst efter stormen Bodils hærgen i 2013 – har de tre kommuner Halsnæs, Gribskov og 

Helsingør nu fået forelagt et skitseprojekt fra en rådgivergruppe om Nordkystens fremtid. Det handler 

om en samlet kyststrækning på 28,4 km, hvor rådgiverne foreslår en kombination af 

skråningsbeskyttelse med sten og sandfodring med sand, grus og ral. Et projekt til en pris af ca. 100 

mio.kr. I vinter er der gennemført en såkaldt hård kystsikring ved Heatherhill langs den tidligere 

Vincentsti med store bølgebrydere bestående af kampesten. Der er allerede dannet sandlaguner på 

strækningen mod Tisvilde. I den forbindelse har bestyrelsen anmodet Gribskov kommune om at få 

opstillet flere affaldsspande ved Heatherhill nedgangen til stranden, idet det forudses at den nye 

sandstrand vil lokke flere badegæster til. Bestyrelsen har også behandlet en henvendelse fra Hanne 

Abel, Hedegårdsvænget, med forslag om at arbejde for, at der opsættes påbudsskilt til lystfiskere om 

at tage hensyn til badegæster. Bestyrelsen tror ikke, at det vil være muligt at få opsat påbudsskilte. 



Formanden har personligt aldrig oplevet lystfiskere svinge krogen nær badende gæster. Formanden 

sluttede beretningen med at takke bestyrelsen for godt samarbejde og rettede en særlig tak til Runa 

Munkner, Hedegårdsvænget, som havde gjort en fin indsats som sekretær, indtil hun desværre måtte 

forlade bestyrelsen pga. sygdom, og til Per Overgaard, Lyngagervænget, som velvilligt trådte til, da 

Runa pludselig måtte forlade bestyrelsen. 

I den efterfølgende debat deltog Bodil og Jørn K. Madsen, Studebjergvænget, Hanne Abel, 

Hedegårdsvænget, Jørgen P. Kock, Mosestien, Linda Juul, Studebjergvænget, Lars Abel. 

Hedegårdsvænget, Per Overgaard, Lyngagervænget, Charlotte Schmahl, Rågemarkesvej, Mogens 

Klausen, Hedegårdsvænget, og Hanne Bræmer, Lyngagervænget. Der var forslag om at få erstattet 

keglen på hjørnet af Rågemarksvej og Hedegårdsvænget med en stor malet sten for at undgå at tunge 

køretøjer afsætter dybe hjulspor i rabatten. Der var en lang debat om høje træer, og formanden 

lovede at kigge på enkeltsager, der måtte være gået i hårdknude, dog stadig med henvisning til, at 

bestyrelsen ikke har midler til at tvinge nogen til noget. Formanden lovede at holde øje med lystfiskeri 

og badning efter en bemærkning om, at efterladte fiskekroge i strandkanten kunne udgøre en fare, 

men holdt fast i, at bestyrelsen næppe kan tage et meningsfyldt initiativ i denne sag. 

3. Forelæggelse af regnskab 2016 til godkendelse: Kasserer Karsten Kragh orienterede om det 

udsendte regnskab og om inddrivelse af restancer. Mogens Klausen gjorde opmærksom på, at der 

manglede et tal i en kolonne, som dog var uden betydning for hovedtallene. Regnskabet blev 

enstemmigt godkendt. 

4. Godkendelse af kontingent for 2018: Bestyrelsens forslag om uændret kontingent (250 kr. pr. 

matrikel) blev enstemmigt godkendt. 

5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen: Ingen. 

6. Valg af bestyrelse: På valg næstformand Tine Kampmann, Studebjergvænget, og sekretær Per 

Overgaard. Lyngagervænget. Begge blev genvalgt. 

7. Valg af revisor: På valg Merete Rasmussen, Studebjergvænget. Genvalgt. 

8. Valg af styrelsessuppleant: På bestyrelsens anbefaling blev Ralf Rudfeld, Hedegårdsvænget, nyvalgt. 

9. Valg af revisorsuppleant: Mogens Klausen, Hedegårdsvænget, blev nyvalgt. 

10. Eventuelt: Efter forslag fra Jørgen P. Kock og Mogens Klausen vil bestyrelsen kontakte Gribskov 

kommune med ønske om, at det tidligere Studebjerg Vandværk på Svanemosen får ændret sin status 

fra erhvervsgrund til sommerhusgrund. Formanden oplyste, at Gribskov kommune indtil videre har sat 

planer om at omdanne vandværksbygningen til et natur- eller kulturcenter i bero, efter alt at dømme 

på grund af mangel på sponsorer, idet kommunen ikke selve ønsker at stå for driften. Herefter 

erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og formanden takkede Poul Risager for kyndig 

ledelse. 

 

Den 20. maj 2017 

Referent: Per Overgaard                       Dirigent: Poul Risager      

 

 

Dette referat sendes til medlemmerne pr. e-mail, men bliver også i juni omdelt til samtlige postkasser i 

foreningens område sammen med en opdateret medlemsliste. 


