
 

 

Studebjergslettens Grundejerforening 

Referat af ordinær generalforsamling den 28. maj 2016 kl. 11 i tennisklubbens lokaler, Godhavnsvej 3, 

3220 Tisvildeleje, med dagsorden ifølge vedtægterne. 22 medlemmer og tre gæster deltog. 

 

  

Formanden Jørgen Jensen bød velkommen til foreningens nye medlemmer, Afshin og Trine Hauch Azbi, Rågemarksvej 8, samt 

gæster fra Rågemarksvejens Grundejerforening og Grundejerforeningen Gl. Strandbjerggård. 

1. Valg af dirigent: Poul Risager blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Indkaldelsen var udsendt 

den 1. maj og dermed i god tid før vedtægternes bestemmelse om mindst 14 dage. 

2. Bestyrelsens beretning: Formanden indledte generalforsamlingen med at glæde sig over, at hegnet omkring den sydlige del af 

Heatherhill nu er blevet totalt renoveret, og at der er blevet etableret færiste både for enden af Studebjergvænget og 

Lyngagervænget i stedet for de gamle klaplåger. Det betyder, at der her til sommer igen kommer får på det fredede område, så det 

kan afgræsses og ikke risikerer at springe i skov. Det indre hegn på den sydlige del er fjernet – det var der for at beskytte en sjælden 

og fredet plante – og fårene kan ventes tilbage på området, formentlig i juli, hvor planten har spredt sine sporer. Det er 

afslutningen på en sag, som bestyrelsen rejste overfor Gribskov Kommune i februar 2015. Formanden roste kommunen for 

imødekommenhed overfor foreningen og godt samarbejde om at opfylde et længe næret ønske om at få får tilbage på den sydlige 

del af Heatherhill. Derefter omtalte han en anden sag, som desværre ikke har haft samme positive forløb. Sidste forår satte 

foreningen et advarselsskilt op på Rågemarksvej med teksten ”Pas på – legende børn – 30 km” med det formål at få bilister til at 

sænke farten. Kort efter blev skiltegalgen med tilhørende skilt revet op og smidt i en busk. Det blev fundet og sat op igen, denne 

gang med ekstra sikring. Men i vinter blev skiltet fjernet igen, enten af tyveknægte eller en, der med vold og magt vil forhindre, at 

skiltet står der. Foreningen har indkøbt et nyt skilt, som nu er sat op og sikret så godt, som det er muligt. Forhåbentligt bliver skiltet 

nu stående, men hvis vi igen skulle blive udsat for tyveri eller hærværk, vil bestyrelsen ikke bekoste mere på denne sag. En anden 

sag, som bestyrelsen p.t. arbejder med, er at forsøge at løse problemet med de vandmængder, der hober sig op mellem 

Hedegårdsvænget 1 og 2 ved vedvarende eller kraftig regn. Det er til gene for gående, cyklister og bilister, og det får asfaltvejen til 

at revne. Bestyrelsen har været i kontakt med kommunen og fået nogle råd, men det ligger klart, at vi selv skal løse problemet. 

Foreningen indhenter tilbud fra autoriserede kloakmestre. Den bedste løsning vil formentlig være en brønd, der tilsluttes det 

kommunale drænsystem. Formanden nævnte, at en løsning på problemet måske kan løbe op i 25.000-30.000 kr. Efter henvendelse 

fra et medlem er foreningen opmærksom på situationen omkring det tidligere Studebjerg Vandværk (nu Vejby Vandforsyning), som 

ligger på nabogrunden til et par af foreningens medlemmer. Kommunen undersøger for tiden, om det nu nedlagte vandværk kan 

omdannes til et natur- og kulturcenter. Ideerne er p.t. kun på skitseplanet, men der tales om et informationscenter for Heatherhill 

og Svanemose området, som f.eks. skoleklasser kan lave udflugter til og hvor de kan spise deres medbragte mad. Kommunen har 

oplyst, at der skal findes sponsorer og frivillige, hvis ideen skal realiseres, dvs. at det ikke kommer til at koste kommunen noget. Vi 

har også fået at vide, at Svanemosen, som er adgangsvej til det nedlagte vandværk, ikke bliver åbnet for kørende trafik. Hvis det 

hele bliver til noget, skal man altså gå eller cykle fra parkeringspladsen ved Heatherhill-kiosken. Kommunen har lovet at holde 

foreningen løbende orienteret, og hvis planen bliver til noget, skal der laves lokalplan for området med høring af naboer mv. 

Formanden nævnte, at den af bestyrelsen foreslåede vejfest i år ikke bliver til noget pga. manglende interesse, men at foreningen 

fremdeles er indstillet på at bidrage til en senere vejfest og betale en del af gildet. Om kystsikring er der p.t. ikke noget nyt at 

fortælle. Med hensyn til brug af støjende redskaber blev det endnu engang understreget, at på søn- og helligdage i perioden 

Palmesøndag til den 1. september må de kun bruges i tidsrummet kl. 10-13. Men det er også ønskeligt at tage videregående 

hensyn, specielt i weekender med flot sommervejr, hvor mange spiser frokost og aftensmad udenfor. Formanden sluttede med at 

takke bestyrelsen, herunder også bestyrelsessuppleant Per Overgaard, for godt og konstruktivt samarbejde i det forløbne år. Han 



rettede også en tak til Søren Nielsen, Studebjergvænget 15, for indsatsen med i flere omgange at få opsat og sikret vejskiltet på 

Rågemarksvej. 

I den efterfølgende debat blev der i forbindelse med vandproblemet på Hedegårdsvænget gjort opmærksom på, at der i sin tid blev 

etableret rørlagte vandløb i området til erstatning for de grøfter, der fandtes før udstykningen af Studebjergsletten og andre 

sommerhusområder, og at det påhviler grundejerforeningerne at sørge for rensning af rørene. Herefter blev beretningen godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab 2015 til godkendelse: Kasserer Karsten Kragh gennemgik regnskabet, der er udsendt til alle 

medlemmer. Regnskabet godkendt uden bemærkninger. 

4. Godkendelse af kontingent for 2017: Bestyrelsens forslag til uændret kontingent (250 kr. pr. matrikel) godkendt. 

5. Forslag fra medlemmerne og bestyrelsen: Der var ikke indkommet forslag. 

6. Valg af bestyrelse: På valg er Jørgen Jensen og Karsten Kragh. Begge blev genvalgt. 

7. Valg af revisor: På valg er Merete Rasmussen. Genvalgt. 

8. Valg af bestyrelsessuppleant: På valg er Per Overgaard. Genvalgt. 

9. Valg af revisorsuppleant: På valg er Per Overgaard. Genvalgt. 

10. Eventuelt: Jørn K. Madsen ønskede en drøftelse af permanent parkering i rabatterne med f.eks. firehjulstrækkere og 

arbejdskøretøjer og spurgte, om det er lovligt at ”drive industri” i området. Både formanden og næstformand Tine Kampmann 

erklærede, at der ikke er nogen, der driver industri i området, og der altså ikke foregår noget ulovligt. Formanden oplyste, at 

spørgsmålet om bl.a. parkering havde været behandlet på generalforsamlinger både i 2009 og 2013, men at der ikke havde været 

stemning for at ændre vedtægternes paragraf 3, f.eks. med en anbefaling om at parkere på egen grund. Han sagde, at bestyrelsen 

næppe kunne ændre på tingenes tilstand ved at tage sagen op igen og tilføjede som sin personlige observation, at adskillige 

medlemmer parkerer i rabatterne, ikke kun på Studebjergvænget, og at der i alle tilfælde er tale om parkering inde på rabatterne 

og ikke i vejenes hjulspor, så man skal også spørge sig selv, om det er et reelt problem. Ralf Rudfeld bemærkede, at hvis nogen føler 

sig generet af parkering i området, bør de selv tage en snak med de pågældende, og at det ikke en opgave for bestyrelsen. Tine 

Kampmann sluttede debatten under eventuelt med at opfordre medlemmerne til at bruge foreningens Facebook side, bl.a. ved at 

lægge fotos op. 

Herefter erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet, og formanden takkede Poul Risager for god ledelse. 

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

med bl.a. en opdateret medlemsliste. 

 

Referent: Runa Munkner, sekretær                  Dirigent: Poul Risager 

    

 

 

 

 

 


