
Klintekrogens Grundejerforening 
 
Referat af generalforsamlingen  

lørdag d. 25. april 2009 kl. 10 i Martofte Forsamlingshus 
 
Formanden bød velkommen og bemærkede, at man havde valgt indendørs 
afvikling i stedet for ideen om ved stranden af frygt for dårligt vejr. 
 
Punkt 1, Valg af dirigent: Da ingen meldte sig gik hvervet til Mads Holmer. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 
Punkt 2, Formandens beretning: Formanden henviste til den udsendte 
skriftlige beretning og tilføjede, at dette er den første generalforsamling efter 
de nye vedtægter. 
 
Om kystsikringen: Bølgebryderne fungerer godt. Der er ingen nedbrud af 
stensætningerne i vinterens løb. Det ser endog ud som om der er tillagt mere 
sand. 
 
Om pumper og dræn: Langøvejens pumpe er udskiftet. Den gamle pumpe fra 
73/74 var udslidt, og de bærendes dele gennemtæret. Økonomien fordeles 
efter grundenes beliggenhed, som nævnt i den skriftlige beretning. 
 
Om tangdag: Da det ikke er til at styre, hvornår tangen lægger sig, er 
tangdagen ændret til indsamling af skrald og affald. Første lørdag i juni, altså i 
år d. 6. juni kl. 10. Bestyrelsen sørger som sædvanlig for grill, pølser, brød og 
læskedrikke samt godt vejr. 
De tre borde-bænke-sæt er allerede sat ned på stranden.  
 
Om veje: Vejene er blevet lappet i marts. Der er lagt granulat på. Det kan 
føles lidt blødt i starten især for cyklister, men det bliver kørt fast i løbet af 
sommeren. 
 
Hjemmeside: Den fungerer nu: www.klintekrogen.dk. Tak til Jørgen Røn for 
arbejdet med den. Der modtages gerne gode, sjove eller gamle interessante 
billeder fra området.  
 
Opfordringen til hensynsfuld brug af støjende maskiner gentages med særlig 
henblik på højsæsonen og middagssøvns pausen. 
 
Renovation. Der har været megen aktivitet efter modtagelsen af det meget 
rigoristiske udspil fra Kerteminde Kommune. Landliggersammenslutningen, 
repræsenterende 12 grundejerforeninger, ca. 1800 medlemmer, har gjort 
indsigelse. Som alle ved, har vi nu fået endnu et affaldsstativ med 
bioorganiske poser og tilhørende brugsanvisning. Vi ønsker fortsat at blive 
ligestillet med kommunens fastboende borgere. Vi bliver dog pålagt en ekstra 
økonomisk byrde med den ekstra sæk. Der er ikke fremlagt en overordnet 



økonomisk beregning for renovationen. Kommunen har lovet at svare alle, der 
henvender sig, så hvis der er noget, I vil høre om, så henvend jer. 
 
 
Debat om beretningen 
 

Emnerne under debatten blev i første række om renovationen og 
kompostering. Nogen utilfredshed med mangler og uregelmæssigheder ved 
afhentningen.  
Ligeledes var der utilfredshed med slamsugningen. Dels usikkerhed om 
sugningens effektivitet og dels skader på fælles og private veje fra de store 
tunge vognes kørsel i det fugtige forår. 
Der er kommet en aftale med Dennis Andersen, Midskov, Hjemmeservice, om 
slåning af stien til Lillestrand og stien over mosen.  
Det blev bemærket, at visse steder er stierne svære at passere, så lodsejerne 
bedes sørge for, at beplantningen ikke fylder for meget. 
 
Herefter var formandens beretning godkendt. 
 
Punkt 3, Regnskab 

Regnskabet blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger. 
 
Punkt 4, Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 

Den største post er den nye pumpe. Det betyder, at den største del af 
kontingentet bliver opkrævet efter partfordelingsnøglen. 
 
Punkt 5, bestyrelsesvalg 

Palle Jespersen, Mads Holmer og Hanne Lind-Thomsen blev genvalgt.  
 
Punkt 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Jørgen Røn (Kvikgræsset 1)  og  Einer Hougs (Stenene 140 ) 
 
Punkt 7, Revisor (Jesper Engelbredt, Stenene 146) genvalgt  
 
Punkt 8, Revisorsuppleant Niels Gullerup (Hjertegræsset 27) genvalgt 
 
Punkt 9, Indkomne forslag Ingen 
 
Punkt 10, Eventuelt 

Intet (Formanden så det som tegn på at debatten under generalforsamlingen 
havde været god og fyldestgørende) 
 
Formanden afsluttede med tak til dirigenten 
 
 
Pumpeinteressentselskabet Klintekrogen: således også afviklet og 
regnskabet godkendt 


