
Årsberetning - Klintekrogens Grundejerforening.  

Der berettes om perioden april 2016 til april 2017 

Bestyrelsen i det forgangne år har bestået af Jesper Ørum, Kvikgræsset 14, Klaus Friborg, 

Hjertegræsset 56, Mads Holmer, Hjertegræsset 20, Erik Fangel-Poulsen, Hjertegræsset 41, Niels 

Nobel-Jørgensen, Hjertegræsset 13 og Frank Mouridsen, Hjertegræsset 28. Niels solgte sit hus til 

næste generation og udtrådte i sommeren 2016 af bestyrelsen hvorefter Lars Stærmose, 

Kvikgræsset 26 indtrådte som suppleant for Niels Nobel-Jørgensen. 

Der er en række medlemmer, der er på valg dette år og jeg vil som de forrige år opfordre 

medlemmer af grundejerforeningen om at stille op til bestyrelsen, hvis det skulle have interesse 

eller være nødvendigt for at opfylde antallet, der er foreskrevet i foreningens vedtægter. 

Medlemmer, der ikke er på valg (valgt til bestyrelsen april 2016): 

Frank Mouridsen, Hjertegræsset 28 

Erik Fangel Poulsen, Hjertegræsset 41  

Klaus Friborg, Hjertegræsset 56  

 

Medlemmer af bestyrelsen der er på valg: 

Mads Holmer, Hjertegræsset 20 (Modtager genvalg) 

Jesper Ørum, Kvikgræsset 14 (Modtager genvalg).  

Lars Stærmose, Kvikgræsset 26 (Modtager valg) 

 

”Forening til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø” 

Bestyrelsen har i det forløbne år fulgt med i sagen om en eventuel råstofindvinding (2,3 mio 

kubikmeter) ud for kysten ved Langø. Samme råstofindvinding har fået stort set alle på Langø og på 

Fyns Hoved til at reagere. Derfor er der blevet oprettet en ”Forening til sikring af Hindsholms kyster 

og havmiljø”. Denne forening ønsker bestyrelsen at grundejerforeningen indtræder i. Derfor vil der 

på generalforsamlingen blive afholdt en afstemning om indtrædelse i denne forening. Afstemningen 

vil blive afholdt på generalforsamlingen efter en kort orientering om foreningen og derefter en 

afstemning ift. en indmeldelse i benævnte forening.  

Som yderligere orientering om "Foreningen til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø" er det 

glædeligt at konstatere, at Odense Havn ikke har fundet tilstrækkelige mængder råstoffer tæt på 

vores kyster på Hindsholm. Det betyder, at Odense Havn indtil videre har opgivet sine planer om 

råstofindvinding ud for Langø og i området nord for Fyns Hoved. 



Odense Havn har indtil videre kun søgt om tilladelse til råstofindvinding i de 2 nordligste felter 

tættest på Samsø. Disse felter opfattes af Kystinspektoratet uden for vores interesseområde. 

"Indtil videre" er understreget, da der stadig kan søges, men Odense Havn har meddelt ”Foreningen 

til sikring af Hindsholms kyster og havmiljø” at det ikke er sandsynligt. 

I de havområder omkring Hindsholm, der af Kystdirektoratet opfattes som kystnære, har benævnte 

forening nu også opnået høringsret, hvilket betyder, at foreningen i fremtidige sager vil blive 

kontaktet og ikke som nu selv har skullet opsøge informationen. 

Foreningen blev stiftet i august måned og har til formål at forebygge yderligere erosion af 

Hindsholms kyster og at arbejde for at bevare og gerne forbedre det kystnære havmiljø, herunder 

den marinebiologiske flora og fauna. 

Efter lidt startvanskeligheder med bankkonto, konstituering af bestyrelsen mv. er vi nu klar til at 

være de lokale "vagthunde" i forhold til at beskytte vores dejlige natur på Hindsholm. 

Der arbejdes på at få en hjemmeside hvor relevant information om foreningen og de igangværende 

sager kan kommunikeres. 

Der er også åbent for at man som privatperson kan støtte foreningens arbejde - det koster kun 25,- 

kr pr år som privatperson. 

Foreningens konto er: Reg.nr. 9570 kontonr. 12035519 

Det er meget vigtigt, at du sætter en tydelig reference på din indbetaling: Navn og adresse samt e-

mail. 

Kontingentets størrelse er sat til 25 kr pr stemme: 

Et individuelt medlemskab koster altså 25 kr. 

En institution, fx Kerteminde Kommune, har kun 1 stemme: 25 kr 

En grundejerforening med op til 50 medlemmer har 10 stemmer: 250 kr 

En grundejerforening med over 50 medlemmer har 20 stemmer: 500 kr 

 

Bestyrelsen varetager en række punkter: 

Kystsikring 

Der har heldigvis ikke været det store pres på vores kystsikring dette år, så den står relativt uskadt. 

Dog er der enkelte sten i høfderne, der er blevet skubbet lidt ud fra deres oprindelige plads. 

Bestyrelsen følger udviklingen af tilstanden af kystsikringen, så hvis der opstår behov for 

vedligeholdelse af enten høfder eller dige så træder den til. 

 



Pumper og dræn 

Hele systemet er efterset og skulle virke efter hensigten. 

Der er som bekendt monteret lamper på el-skabene ved de to pumper, De vil lyse hvis pumpen ikke 

kører og vandstanden i brønden er således, at pumpen burde køre. 

Hvis I ser lys i en lampe, skal I kontakte et medlem af bestyrelsen. Vi gør igen i år en ekstra indsats 

for at holde områderne omkring pumperne fremkommelige, så vi alle sammen har mulighed for at 

konstatere eventuelle fejl eller lysende lamper. 

Hvis der er medlemmer der gerne vil vide hvor drænene findes, kan de findes sidst i det dokument, 

der findes på nedenstående adresse. Der er et kort sidst i dokumentet. 

http://www.klintekrogen.dk/dokumenter/Kendelse_om_Afvanding.pdf 

Veje og stier 

Vejret gør det af og til svært at holde alle huller væk, men netop dette år har været ret skånsomt 

ved vores veje. Vejret har i forhold til tidligere år været mildt og ikke så regnfuldt, så vores veje er i 

god stand. Vedligeholdelsen af vejene er som vanligt blevet varetaget samvittighedsfuldt af 

bestyrelsen og de nødvendige træk af vores vejmand er blevet udført. 

Tilsyn med stierne og græsslåning af stierne varetages ligeledes af bestyrelsen, og der har i det 

forløbne år været fin hjælp af medlemmer af grundejerforeningen i vedligeholdelsen af stien til 

Lillestranden og andre arealer - tak for det.  

Mht. beplantningerne på parceller, der grænser op til stierne beder vi om at udhængene grene 

beskæres i nødvendigt omfang. Bestyrelsen har i det forgangne år kontaktet flere grundejere, der 

skulle have overset eller glemt at få beskåret eventuelle udhængende grene. 

Mht. vendepladsen på Stenene så har bestyrelsen genetableret denne 1 gang i dette beretningsår. 

Nu er den så gal igen, idet der endnu en gang er gjort tiltag til at forhindre brugen af denne - denne 

gang med jord og sten. Bestyrelsen tager afstand fra den åbenlyse selvtægt, der er foregået ved 

vendepladsen og kan oplyse at benævnte vendeplads ikke er grundejerforeningens, men at 

jordejeren er Jonna fra den nærliggende gård. Bestyrelsen vil forsøge endnu en gang at skabe 

adgang til vendepladsen, og håber på at den vedbliver med at være vendeplads uden hindringer. 

Strandareal 

Vi er tilfredse med vores strandareal og synes det syner flot over hele linjen. 

Tangdag 

Tangdagen bliver traditionen tro holdt den første lørdag i juni. I år er det LØRDAG den 3. juni kl. 

11.00. 

Med ønsket om mange gode fremtidige stunder for os alle sammen på Langø. 

Jesper Ørum, Bestyrelsesformand 

http://www.klintekrogen.dk/dokumenter/Kendelse_om_Afvanding.pdf

