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Generalforsamling i Klintekrogens Grundejerforening 

 Side 1 af 3 

Sted:  Formandens have (Kvikgræsset 26) 

Dato: Lørdag 7. august 2021 

Fremmødte: 32  

Referent: Lasse Jensen (Kvikgræsset 14) 

 

Formanden bød velkommen til den lidt anderledes afholdt generalforsamling, som skyldtes Corona 
pandemien. Da der således ikke blev afholdt en generalforsamling sidste år, skulle denne anses for at 
omhandle de to forgangne år. 

Generalforsamlingen blev afholdt efter følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Niels Gullerup (Hjertegræsset 27) der blev valgt til dirigent, konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og dermed beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning og forslag til aktiviteter i det kommende år 

Formanden, Lars (Kvikgræsset 26), fremlagde sin beretning (Tekst omdelt ved mødet). 

I forbindelse med omtalen af brug af hjertestarter i sommer foreslog formanden på vegne af bestyrelsen, at 
hjertestarteren bliver flyttet fra Kvikgræsset 14 til Kvikgræsset 32 for bedre tilgang. Dette blev enstemmigt 
vedtaget af forsamlingen, og det blev yderligere bifaldt, at de to ejere af adresserne involveret koordinerer 
flytningen på en måde, så den kommer på hjerteløberkortet, samt at den bliver serviceret af professionelle. 

Beretningen, som indgår som en del af mødereferatet, blev godkendt af generalforsamlingen. 

Der var ingen forslag til aktiviteter for resten af året. 

3. Regnskabsaflæggelse 

Mads (Hjertegræsset 20) fremlagde regnskaberne for 2019 og 2020 for såvel grundejerforeningen som 
pumpelauget. 

Regnskabsaflæggelsen affødte følgende spørgsmål og kommentarer: 

Der blev spurgt ind til hvorvidt medlemskabet af Fritidshusejernes Landsforening havde foreningens 
interesse. Et stort flertal af forsamlingen syntes, at det var både informativt og gavnede os i eventuelle 
tvister med myndighederne. Anita (Kvikgræsset 15) understregede, at omkostningerne ved medlemskabet 
var fuldt ud pengene værd. 

Alle regnskaberne blev godkendt af generalforsamlingen. 
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4. Valg til bestyrelsen 

Følgende var på valg:  

• Lars (Kvikgræsset 26) 

• Mads (Hjertegræsset 20) kunne ikke vælges, da hans hus er solgt 

• Anita (Kvikgræsset 15) ønskede ikke genvalg 

• Lasse (Kvikgræsset 14) 

Som nye medlemmer af bestyrelsen valgtes: 

• Jesper Karlsen (Hjertegræsset 42) 

• Jørgen Rasmussen (Kvikgræsset 32) 

Bestyrelsen ser herefter således ud: 

• Lars (Kvikgræsset 26) 

• Lasse (Kvikgræsset 14) 

• Casper (Stenene 142) 

• Henning (Stenene 150) 

• Jesper Karlsen (Hjertegræsset 42) 

• Jørgen Rasmussen (Kvikgræsset 32) 

5. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Følgende blev valgt: 

1. suppleant Maria Steenhof (Kvikgræsset 22) 
2. suppleant Einar Houg (Stenene 140) 

6. Valg af revisor 

Ernst Jacobsen (Hjertegræsset 32) blev genvalgt 

7. Valg af revisorsuppleant 

Semi Brylle (Hjertegræsset 20) blev valgt 

8. Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

9. Eventuelt 

Det blev nævnt, at alle på nær en eller to grundejere er medlemmer af foreningen. 

Det blev også nævnt, at foreningen ikke må rundsende adresse/telefonliste ifølge den nye datalov, men 
man er velkommen til at kontakte kassereren eller formanden, hvis man har brug for specifikke 
informationer. I den forbindelse blev det også nævnt, at foreningens medlemmer har oprettet en face book 
side uafhængigt af bestyrelsen. 
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10. Generalforsamling i pumpelauget 

Blev afholdt uden bemærkninger 

 

 

Efter generalforsamlingen 

Bestyrelsen holdt det første møde og konstituerede sig som følger: 

• Formand:   Lars Stærmose (Kvikgræsset 26) 

• Næstformand, veje:  Casper Dreymann (Stenene 142) 

• Kasserer:    Jesper Karlsen (Hjertegræsset 42) 

• Sekretær:    Lasse Jensen (Kvikgræsset 14) 

• Dræn og pumper:    Jørgen Rasmussen (kvikgræsset 32)  

• Kystsikring og stier:  Henning Beier(Stenene 150) 
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