
                                                                                                                                                                                            

Klintekrogens Grundejerforening                           

Formandens Årsberetning for perioden 2019-2020 

 

I begyndelsen af maj i år udsendte jeg en forløber for min årsberetning, som i sagens natur vil dække 2 år 

denne gang. 

Meget dårligt er skrevet om coronaen, men i vores forening har der dog været positive ting at meddele. 

Mange har benyttet deres sommerhus uden for sæsonen, som værn mod pandemien og takket være vores 

internet installering har man også været i stand til at arbejde hjemmefra i sommerboligen. 

Vi har også fået en del nye sommerhusejere, som jeg på bestyrelsens vegne gerne vil byde velkommen. 

Dette har kan også ses på den relative høje aktivitet af renovering etc. 

Ved sidste afholdte generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig som følger: 

Formand Lars Stærmose, Næstformand Anita Klausen, Kasserer Mads Holmer, Sekretær Lasse Jensen, 

Veje/stier Casper Dreymann og Henning Beier. Der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer, da 

kassereren har solgt sit hus og Anita ikke ønsker genvalg. 

 

Som det er udlagt i foreningens vedtægter, er det bestyrelsens ansvar at varetage områdets fælles områder 

og faciliteter og nedenstående er kort, hvordan det er forløbet: 

Tilstand veje 

Vejene er blevet vedligeholdt af vores faste vejmand, Lindeskov, som i hovedsagen selv holder øje med 

vejenes tilstand og skraber og udjævner vejene. Til trods for den øgede aktivitet i vinter har vejene ikke lidt 

skade i væsentlig grad. Man skal huske at overholde servitutternes bestemmelse om vejenes bredde alle 

steder. 

Tilstand dræn 

Der er ikke meldt om problemer. 

Tilstand kystsikring 

Vi har heldigvis ikke haft nogle ekstreme vinterstorme, men vi holder selvfølgelig øje med 

høfderne/bølgebryderne, og som det ser ud nu bliver vi nok nødt til at rette op på stenene i løbet af næste 

år. Formanden har undersøgt, om man kan søge støtte til reetablering af kystsikringen inklusive hævning af 

vejen ved Tusindben og det er muligt, men der skal foreligge et reelt projekt, hvilket bestyrelsen vil arbejde 

videre med. 

 

 



                                                                                                                                                                                            

Tilstand stier  

Generelt er vores stier fine, men stiforbindelsen fra bunden af Hjertegræsset til Kvikgræsset og stien fra 

Kvikgræsset til Hjertegræsset (højre side, når man går ned mod vandet) bør holdes bedre, og der henstilles 

også til ikke at lægge haveaffald i skel mod stien, da det skaber en brandfælde og i øvrigt ikke er i tråd med 

områdets beskaffenhed. 

Tilstand opslagstavler 

Tavlerne bliver rengjort af formandens kone. De er ellers i nogenlunde stand. Opdatering af information 

gøres af formanden. 

I øvrigt 

Efter to års tovtrækkeri med kommunen/politiet er det lykkedes at få opsat 50km skilte på Langøvej. 

I foråret blev formanden gjort bekendt med et projekt, der skulle forbinde Bogø og Langø samt Mejlø med 

Hindsholmsiden ved hjælp af to ebbeveje. Formålet er, at det skal være muligt at transportere dyr til øerne 

til afgræsning som Kerteminde kommune har forpligtet sig til iflg. diverse EU-regler. I biodiversitetens lys et 

værdigt formål.  

Men projektet er ifølge de omkring liggende grundejerforeninger og Stubberup beboerforening alt for 

indgribende i naturen og Lillestrandens fredede natur. Der er tale om to ebbeveje (farbare veje ved 

lavvande), der skal være 6 meter brede og skal kunne tage et akseltryk på 30 tons! Derfor blev der indgivet 

en protest fra grundejer/beboerforeningerne til Kommunen med anmodning om at finde en anden løsning 

f.eks. ved at sejle dyrene til øerne i fladbundede pramme, så vi undgår vold på den fredede Natur 2000. 

Dette resulterede i et dialogmøde med repræsentanter fra Teknisk forvaltning og borgmesteren, diverse 

interesseorganisationer og grundejer/beboerforeningerne. Resultatet var i en vis grad positivt, men som så 

meget andet kommunalt skal projektet igen diskuteres på et møde i Teknisk forvaltning senere i august. 

Hjertestarter 

Desværre blev der brug for vores hjertestarter i sommer. Når man ringer 112 bliver hjerteløbere i området 

automatisk aktiveret ved hjælp af en app. med et kort, som angiver den nærmeste hjertestarter. Pga. 

tidspunktet af installeringen af vores hjertestarter fandt man det tilstrækkeligt at informere landliggerne 

om dets eksistens ved rundskrivning og opslag af frygt for tyveri og vandalisme. Da vores enhed ikke var på 

kortet blev hjerteløberen nød til at hente en hjertestarter på Rajgræsset, som var på kortet. Heldigvis kom 

ambulancen hurtigt, og takket være hjerteløberen fra Midskov og lægelig hjælp endte situationen ikke 

fatalt. 

Da vores nuværende placering ikke er god nok, vil bestyrelsen foreslå, at vi får en hjertestarter etableret i 

Kvikgræskrydset ved siden af opslagsskabet. Det kræver selvfølgelig tilladelse fra sommerhusejeren på 

stedet, da hjertestarteren kræver strøm året rundt. Vi håber, at alle synes, at det er en god løsning, så 

bestyrelsen kan arbejde videre med den. 

Tak for opmærksomheden. 

Lars Stærmose, Formad for Klintekrogens Grundejerforening 

5. august 2021 

 


