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Haarlandsgårdens Grundejerforening 
 
---------------------------------------------------- 
 
BERETNING  
 
Velkommen til nye medlemmer: 

• HA 12: Joachim Rosenstand 
• HA 18: Kirsten Bjørklund & Rasmus Wolff 
• HA 31: Tina Nelund & Troels Splittorff 
• HV02: Henrik Bjørn Bredo & Christian Bjørn Bredo. 

Bestyrelsen: 

• Clea Simonsen, HB10 
• Niels Bay Kristiansen, HA25 
• Kristian Jensen, HA19 (kasserer) (på valg) 
• Finn Clement, HK04 (på valg) 
• Peder Kristian Pedersen, HB05 (formand) (på valg) 
• -------------------------------------------------------- 
• Suppleant Bjørn Smith, HA41 
• Revisor Steen Andersen, HV06  

Vi er glade for at generalforsamlingen igen kan afholdes på Godhavn Skole - efter at vi i 2 år - grundet 
Corona - har været på Sankt Helene Feriecenter. 
 
Sommer-kom-sammen 
Vi afholdt et arrangement i haven i Haarlandsgårdens have i august 2021. Tak til Joachim for, at vi må være 
i de hyggelige omgivelser på Haarlandsgården. Så lang tid der er et rimeligt fremmøde, vil vi fortsætte med 
at afholde et sommerarrangement – Joachim har i hvert fald inviteret os også i 2022. 
 
 
Vedligeholdelse af vejene. 
De tre sideveje fik et nyt lag leret vejgrus i 2021. Vejene bliver vedligeholdt af Tisvilde Anlægsgartneri og 
både asfaltvejen og grusvejene står pæne. Vejbrønden i svinget ved Haarlands Alle 11 - bliver repareret i 
løbet af sommeren. 
 
Generalt er bestyrelsen i tæt kontakt med Tisvilde Anlægsgartneri - der rådgiver hvornår der er brug for nyt 
grus og hvornår der er behov for at gøre noget ved asfaltvejen - f.eks. fylde revnerne. Mht at lægge et nyt 
slidlag på hele asfaltvejen vurderer bestyrelsen - og Tisvilde Anlægsgartneri - at vejen kan holde nogle år 
endnu. 
 
Medlemmer der bor ud til asfaltvejen kan hjælpe med at fjerne græs og andet der gror ud over asfalten. 
 
Medlemmerne bedes beskære træer/hække/buskads - så der er plads til at gå i rabatten ved siden af vejen. 



 
 
Afhentning af haveaffald 
Der blev hentes haveaffald 5 gange i 2021 - i april, maj, juli, september og oktober. 
 
 I 2022 afhentes haveaffald - også 5 gange - i april, juni, august, september og november, 
 
Afhentningerne fremgår af HUSK2022. Vognmanden kommer fra Vejby Cementstøberi. 
 
 
Hjemmeside: 
Vi har en hjemmeside -  www.haarland.dk. Her kan man finde de vigtigste dokumenter: referat fra 
generalforsamling, regnskaber, budgetter, servitutter, ordensreglement, m.m.  
 
Andet: 
Bestyrelsen fremlægger ingen forslag til denne generalforsamling - udover forslag til budget. På sidste års 
generalforsamling blev ordensreglementet revideret og der blev lavet en lille ændring af vedtægterne, så 
bestyrelsen var beslutningsdygtig - hvis der var 3 medlemmer tilstede. 
 
Der er kommet et forslag fra et medlem om at ændre servitutterne. Bestyrelsen ser frem til at deltage i 
diskussionen. 
 
Vi er medlem af Gribskov Landligger Forbund - der varetager sommerhusejernes interesser mere bredt, 
bl.a. i forhold til det kommende system med affaldssortering. Landliggerforbundet har arbejdet på at få 
indført den "fynske" model med 4-5 containere. 
 
Fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur har vi netop modtaget et brev om, at der er mulighed for at 
søge tilskud til hurtigt bredbånd. Bestyrelsen støtter - hvis der er medlemmer, der ønsker at koordinere en 
ansøgning.  
 
16. juni 2022   
 


