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Dato 22. april 2017 

Referent Klaus Friborg (Hjertegræsset 56) 

 

1. Valg af dirigent 

Niels Gullerup (Hjertegræsset 27) blev valgt til dirigent. 

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og dermed beslutningsdygtig. 

 

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

Jesper Ørum (Kvikgræsset 14) fremlagde formandens beretning. (Tidligere udsendt) 

Beretningen fremkaldte følgende spørgsmål og kommentarer: 

Niels Holm (Kvikgræsset 9). Kommentar vedr. arealet mellem Stenene og stranden, hvor 
grundejerforeningen har brugsretten over jorden. 

Jens Erik Larsen (Kvikgræsset 7). Kommentar vedr. veje og oversigtsforhold. Hækken tilhørende Kvikgræsset 
2 forhindrer gode oversigtsforhold mod nord ved udkørsel fra Kvikgræsset til Langøvej. Det bør forbedres. 
Bestyrelsen kikker på det og snakker med grundejeren. 

Jørgen Røn (Kvikgræsset 1). Der køres alt for stærk på grusvejene, og der opfordres til at sænke 
hastigheden. 
Bemærkningen affødte et forslag om hastighedsskiltning og andre tiltag til at sænke hastigheden. 
Bestyrelsen kikker på det. 

Vivi Andersen (Kvikgræsset 12) bad desuden om at hække og buske omkring eksisterende skilte blev 
klippet, så skiltningen blev mere synlig. 

Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

3. Regnskabsaflæggelse 

Mads Holmer (Hjertegræsset 20) fremlagde regnskabet for 2016 for såvel grundejerforeningen som 
pumpelauget. 

Regnskabsaflæggelsen affødte følgende spørgsmål og kommentarer: 

Jørn Overgaard Hansen (Hjertegræsset 51). Hvorfor er udgiften til el til drænpumperne fordoblet fra 2015 
til 2016. Mads forklarede, at det skyldes forskydningen i tid mellem forbruget og faktureringen. Pumperne 
kørte meget i 2015 pga. vejret, og udgiften kan ses i 2016. 
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Jens Erik Larsen (Kvikgræsset 7). Hvorledes er udgiften til kystsikring på 129.800 kr. dækket? Mads: 
Udgiften er dækket ved træk på bankbogen på 41.800 kr. samt ekstraordinær opkrævning i 2015 på 88.000 
kr. 

Begge regnskaber blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Forslag til budget og fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

Budget og kontingent for 2017 blev fremlagt og godkendt uden kommentarer. (Vedlagt) 

Mads Holmer (Hjertegræsset 20) bad om accept for at skifte til andet pengeinstitut pga. stigende gebyrer i 
BankNordik. Dette blev godkendt. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Følgende var på valg: Jesper Ørum (Kvikgræsset 14), Mads Holmer (Hjertegræsset 20) og Lars Stærmose 
(Kvikgræsset 26). 

Følgende stillede op: Mads (Hjertegræsset 20), Lars (Kvikgræsset 26), Jørn (Hjertegræsset 51). Alle tre blev 
valgt. 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

 Lars (Kvikgræsset 26) 

 Mads (Hjertegræsset 20) 

 Jørn (Hjertegræsset 51) 

 Frank (Hjertegræsset 28) 

 Klaus (Hjertegræsset 56) 
 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen 

Følgende blev valgt: 

1. suppleant Erik Sloth (Stenene150, Tusindben) 

2. suppleant Einar Hougs (Stenene 140) 

 

7. Valg af revisor 

Følgende blev valgt: 

Ernst Jacobsen (Hjertegræsset 32) 

 

8. Valg af revisorsuppleant 

Følgende blev valgt: 
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Jørgen Røn (Kvikgræsset 1) 

 

9. Indkomne forslag 

Forslag fra Jørgen Søberg (Hjertegræsset 10) om det er muligt at tilføre vejen en 
støvbinder/stemmelsblanding, så mængden af ophvivlet støv reduceres. 
Generalforsamlingen var positiv overfor dette og bad bestyrelsen undersøge mulighederne. 

 

10. Orientering og afstemning om indtrædelse i "Foreningen til sikring af 
Hindsholms kyster og havmiljø". 

Jesper Ørum redegjorde for grundlaget for foreningen og fortalte, at medlemskab kan gøres individuelt og 
foreningsvis. For Klintekrogen koster medlemskabet 500 kr. Generalforsamlingen besluttede, at 
Klintekrogens Grundejerforening skal være medlem. 

 

11. Eventuelt 

Wi-fi 
Jørn Overgaard Hansen (Hjertegræsset 51). Er der noget nyt mht. wi-fi? 
Jesper Ørum fortalt, at bestyrelsen ikke har arbejdet med emnet siden sidst. Der var andre indlæg, hvor der 
blev fortalt om brugbare løsninger, herunder Net1, nye sendemaster i Martofte, ledigt kobber hos Telia og 
andre (ikke TDC). 

Lokaliteter for afholdelse af generalforsamling 
Det var stor tilfredshed med lokalerne ovenpå købmanden og samme lokaler anvendes om muligt også 
næste år. 

 

Efter generalforsamlingen 

Bestyrelsen holdt det første møde og konstituerede sig i følgende formation: 

 Formand, Stier:   Lars 

 Næstformand, sekretær: Klaus 

 Kasserer:    Mads 

 Kystsikring:    Jørn 

 Veje, Pumper og dræn:  Frank 

 Kystsikring, stier:   Erik 

 


