
Klintekrogens Grundejerforening. 

Skriftlig beretning for 2010.  

 

Generalforsamling var i 2010 den 24. april. Denne beretning peger frem mod generalforsamlingen den 14. 

maj 2011. Den forgangne vinter gav i perioder anledning til trafikale vanskeligheder i området. Slemt for de 

få der bor fast i området, generende for de som gerne ville besøge området lejlighedsvis. 

Kysten.  

Kystsikring har ikke givet anledning til udgifter eller anden indsats i det forløbne år. Måske bør højdekoten 

for de store sten kontrolleres ved lejlighed. 

Pumper og dræn.  

Der har været løbende kontakt med enkelte grundejere. Det er aldrig afklaret hvad årsagen til meget 

fugtige forhold på enkelte grunde skyldes, men der er aftalt spuling af rør langs Hjertegræsset. 

Veje og stier.  

Der blev i 2010 foretaget vedligeholdelse af veje to gange, og derfor er forbruget til vejvedligehold i 2010 

langt over budgettet.  Vi må som grundejere indstille os på, at vejvedligeholdelse bliver dyrere og måske er 

vi nødt til at finde en ny entreprenør til arbejdet. 

Bestyrelsen henstiller til grundejere at være opmærksom på, at såfremt man er årsag til færdsel i form af 

tung trafik, bør den entreprenør/vognmand som har ansvar for færdslen bidrage til vedligeholdelse af 

vejene. 

Vedligeholdelse af Stenene.  

Der har været afholdt vejsyn og er i 2010 afsagt en kendelse om vedligeholdelse af Stenene. Se nærmere på 

www.klintekrogen.dk. Kendelsen belaster ikke vores grundejerforening. Desværre for grundejere på 1. del 

af Stenene ser det ikke ud til at løse vejvedligeholdelsessagen for dem. 

Forsøgsvindmøller på Hindsholm.  

Et område mod Storebælt var, blandt mange andre områder, udpeget som muligt sted for en meget stor 

forsøgsvindmølle. Uvist hvorfor faldt området ud, da man fandt frem til områder som skulle undersøges 

nærmere. Så vi slap for videre risiko for denne nabo. 

Deponering af affald i det åbne hav mellem Hasmark strand og Langø.  

Der foregår p.t. såkaldt klapning af affald fra opgravning i Odense Fjord mod Lindø-terminalen og ved anlæg 

af Odins bro i Odense Kanal. Det drejer sig om over 200.000 k-meter, med indhold af giftige ting. 

Bestyrelsen har sammen med andre i området forsøgt at påvirke sagen, men indtil nu ikke kunnet stoppe 

det. Sagen er dog langtfra afsluttet. 



Tangdag. 

Tangdag blev holdt den 5. juni 2010, Grundlovsdag og Fars dag. Vejret var flot, og fremmødet imponerende 

flot. Det er dejligt at være bestyrelse når der bakkes så flot op om arrangementer. Også tak til de som 

bidrog særligt med at rense strand, donere pølsebrød, snobrødsdej eller ganske enkelt hyggede sig. 

Vi kan allerede nu afsløre at det i 2011 bliver lørdag den 4. juni fra kl. 10. Vel mødt! 

Internetadgang og alarmer i sommerhusene.  

Via Landliggersammenslutningen er der fremsendt tilbud om etablering af hurtig bredbådsforbindelse. Se 

nærmere herom på www.klintekrogen.dk. En sådan forbindelse kan ligeledes anvendes til indbrudsalarm. 

Bidrag fra aktive medlemmer af Klintekrogens Grundejerforening.  

Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke alle som i årets løb har bidraget til, at vi har det godt og rart i 

området. En særlig tak til Palle Jespersen som kom i bestyrelsen da der var meget i skred, og som nu har 

valgt ikke at genopstille, og denne gang meddelt, at han mener det alvorligt. Ligeledes en særlig tak til 

Webmaster Jørgen Røn som passer hjemmesiden flot. 

 

Odense, den 15. april 2011 

P.B.V.  

Gunner Andersen 

Formand 

 

Spar papir og få meddelelser fra Grunderejerforeningen direkte i mail-boks. 

Fremover er det muligt at få meddelelser fra grunderejerforeningen direkte i mail boks, på den måde 

sparer vi papir, porto og arbejde med udsendelse. Mail adresser vil IKKE bliver videregivet til 3 part, og i 

forbindelse med udsendelse vil det ikke være muligt at se andres mail adresse. 

Det eneste du skal gøre, er at sende en mail, fra den mail adresse du ønsker vi skal benytte, til 

bestyrelsen@klintekrogen.dk med følgende i emne felt: Ja tak – Adresse (ex. Ja tak – Hundegræsset 20) 


