
Klintekrogens Grundejerforening 
 
Referat af generalforsamlingen 
 
Lørdag d. 14. maj 2011 kl. 10 i Martofte forsamlingshus 
 
Formanden bød velkommen til de fremmødte i den lille sal. 
 
Punkt 1, Valg af dirigent 
 
Hvervet gik til Niels Gullerup, som konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig indvarslet og gennemgik dagsordenen. 
  
Punkt 2 Formandens beretning 

Formanden indledte med at sige, at han ville holde sig til den udsendte 
skriftlige beretning med enkelte supplerende bemærkninger. 
 
Kystsikringen. De store sten har is eller vand flyttet lidt rundt på, men det ser 
ud som om kystsikringen har stået sin prøve. Vandet er løbet over vejen en 
gang, så hvis der på grund af klimaforandringer kommer en vandstandsstigning 
kan det på sigt blive nødvendigt at foretage sig noget radikalt. 
 
Pumper og dræn. Drænpumperne er ok. Der har været oversvømmelser ved et 
par grunde i vinterens løb. Årsagen er svær at afklare. Der er foretaget spuling 
af drænrør ved Hjertegræsset. 
 
Veje og stier. Der er foretaget vejvedligeholdelse af vore veje 2 gange i årets 
løb. Der har været stort slid på vejene på grund af kørsel med tunge vogne. 
Bestyrelsen henstiller til, at man gør entreprenører opmærksom på, at det er 
begrænset, hvad vejene kan tåle.  
 
Vedligeholdelse af Stenene. Vejsyn af første del af Stenene har ikke løst 
vedligeholdsproblemet, og beboere derfra benytter stadigvæk Hjertegræsset. 
 
Forsøgsvindmøller på Hindsholm. Området var udset blandt flere andre til 
opstilling af stor forsøgsvindmølle, men det er trukket tilbage. 
 
Klapning af affald.  Meget store mængder forurenet slam fra uddybning af 
sejlrenden gennem Odense Fjord og mindre mængde fra Odins Bro bliver hældt 
ud i havet ud for Nordfyns kyst. Man kan på flyfoto se at opslæmmet materiale 
også driver mod vore kyster. Fælles protester har fremmet samarbejdet 
mellem forskellige interessenter langs kysterne. Endnu ligger det ikke fast, om 
vi kan afvises som klageberettiget. Det er sendt til ombudsmanden.  
 
Desuden graves der stadigvæk ral i samme området, hvilket også virker ind på 
havbund og strømforhold ved vore kyster. 



 
Tangdag. Vi havde stort fremmøde sidste år og gode sponsorer. Tak til dem. I 
år bliver det lørdag d. 4. juni fra kl. 10. Vel mødt. 
 
Internet og alarmer i sommerhuse. Se nærmere herom på hjemmesiden 
www.klintekrogen.dk 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
Punkt 3 Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren. 
Der blev spurgt til det store kontingentbeløb i 2009 i forhold til det i 2010. 
Årsagen var stor udgift i 2008 til ny drænpumpe. Beløbet blev opkrævet i 
2009. 
Større udgifter til vejvedligeholdelse forklaret i formandens beretning. 
Regnskabet godkendtes herefter og kan ses på hjemmesiden. 
 
Punkt 4 Budget og kontingent 
Budgettet lægges ud fra dette års udgifter. Med kontingentet alt efter de 
enkelte grundes beliggenhed på fra 372 kr. – 486 kr. vil der kunne forventes 
balance for næste år. 
 
Vedtaget. 
 
Punkt 5 Bestyrelsesvalg 

Genvalg: Mads Holmer, Hjertegræsset 20 
Nyvalgt: Vivi Andersen, Kvikgræsset 12 

Ernst Jacobsen, Hjertegræsset 32 
 

Punkt 6 Bestyrelsessuppleanter 
 Genvalg: Jørgen Røn, Kvikgræsset 1 
   Einer Hougs, Stenene 140 
 
Punkt 7 Revisor 

Nyvalg: Palle Jespersen, Hjertegræsset 39 
 
Punkt 8 Revisorsuppleant 

Genvalg: Niels Gullerup, Hjertegræsset 27 
 
Punkt 9 Indkomne forslag 

Ingen. 
 
Punkt 10 Eventuelt 
Vivi Andersen, Kvikgræsset 12, gjorde opmærksom på avisannonce fra 
Kerteminde Kommune, hvor der står, at ifølge affaldsbekendtgørelsens §47, 



må der ikke afbrændes haveaffald i byzone samt i sommerhusområder. 
Nærmere kan ses på www.kerteminde.dk. 
 
Formanden gjorde opmærksom på, at Klintegårdens ejer ikke ønsker, at der 
ved Lillestrand ligger både, som ikke bruges. Og at der ikke finder 
„overvintring” af både sted. 
 
Formanden takkede Palle Jespersen for et stort og engageret arbejde med 
bidrag til en fordragelig tone i foreningen gennem mange år. Og tak til Jørgen 
Røn for drift af hjemmesiden og til Hanne Lind-Thomsen som sekretær. 
 
Punkt 11 Pumpeinteressentselskabet 

Der kom ingen yderligere til dette punkt, hvorfor det således også var afviklet 
og godkendt. 
 
Formanden takkede dirigenten og afsluttede mødet. 
 
Referent Hanne Lind-Thomsen 
 
_______________________________________________________________ 
 
 
Spar papir og få meddelelser fra Grundejerforeningen i din mailboks. 
 
Send en mail til bestyrelsen@klintekrogen.dk, med følgende i emnefeltet: 
 

Ja tak - „din sommerhusadresse” Eksempel Ja tak - Hjertegræsset 20 
 
_______________________________________________________________ 
 
 

Tangdag i solskin 
 
Tak for det store fremmøde til tang/stranddagen den 4. juni. I sommervejr var 
der mange børn, unge og ældre der havde fundet vej til stranden, og vi fik en 
hyggelig dag. Det praktisk blev hurtigt klaret, og herefter gik snakken lystigt. 
 
En tak til ’bageren’ for de lækre pølsebrød og snobrødsdejen til børnene. 
 
 
/Bestyrelsen 
 


