
Klintekrogens Grundejerforening 
 
Referat af generalforsamlingen 

 
Lørdag d. 5.maj 2012 kl. 10 på Tornøes Hotel, Kerteminde. 

53 deltagere repræsenterende 29 huse. 
 

Formanden Gunner Andersen bød velkommen til de fremmødte og foreslog når 

en sang til start 
 

-kom maj du søde milde -. 
 

 
Punkt 1, Valg af dirigent 

Hvervet gik til Niels Gullerup, som konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovlig varslet 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. Højdekvoten skal måske kontrolleres ved lejlighed. 

 

Pumper og dræn. Drænpumper er ok . Der er opsat kontrollamper – Hvis du 
ser lys i en af lamperne skal du kontakte et medlem af bestyrelsen. 

 
Veje og stier. Der blev i 2011 foretaget vedligeholdelse af veje af ny vejmand. 

Vores stier er fortsat et problem. Der skal kunne komme barnevogne m.m. 
ubesværet igennem. Mere under eventuelt. 

 
Deponering af affald på havbunden. Vi kan ikke gøre mere i denne sag. Vi har 

ingen klageret iflg. Folketingets ombudsmand. 
 

Tangdag. I 2011 med stort fremmøde ca. 90 store og små - en hyggelig dag I 
år bliver det lørdag d. 2. juni kl. 11. Vel mødt. 

 
Hjertestarter. Der blev orienteret om et fælles projekt for hele Hindsholm om at 

få opsat 4-5 Hjertestarter fordelt på hele Hindsholm. Vi har fra bestyrelsen 

tidligere arbejdet på at få en opsat ved vandværket, og lade dem varetage 
driften. Der var håndsoprækning for at se interessen for at vi får opsat en i 

vores område, tilslutning fra alle. 
 

Under formandens beretning var der lidt debat om dræn. 
H-45 Lis Petersen, gjorde opmærksom på at grundejer selv skal lede vand fra 

egen grund til dræn brønd. 



K-9 Niels P. Holm, gjorde opmærksom på, at der skal aut. kloakmester til, at 

udføre arbejdet. 

Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 

Punkt 3 Regnskab 
Regnskabet blev gennemgået af kassereren. 

Der blev spurgt til den store kontingentindtægt i 2011 i forhold 2010. Det blev 
forklaret af kassereren at det skyldes opkrævning iht. retsafgørelse for veje og 

stier, samt pumper og dræn. 
Der blev foreslået en anden opstilling, så kontingent og bidrag til veje og dræn 

fremgår separat, taget til efterretning. 
 

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 315 kr. – 744 kr. vil der kunne forventes 

balance for næste år. 
 

Betaling via vedlagt girokort eller Banknordik Reg 8121 Konto 3053003450 
 

Vedtaget. 
 

Punkt 5 Bestyrelsesvalg 
Nyvalgt: Rasmus Gjerløff, Hjertegræsset 33 

Genvalg: Kaj Hinke, Hjertegræsset 48 
  Knud Kirketorp, Hjertegræsset 44 

 
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 

K-1 Jørgen Røn, gjorde opmærksom på at der køres for hurtigt – det har været 
oppe at vende mange gange og der henstilles til grundejerne nedsætter 

hastigheden, der er mange børn i området og steder med dårlige oversigts 
forhold. 



Formanden, opfordre til lidt mere debat om beplantning ved vej og stier. Skal 

bestyrelsen fortsætte stilen med dialog og tålmodighed overfor grundejere der 

ikke overholde reglerne, eller skal der bruges mere ’håndfaste’ metoder, så 
som hegnssyn etc. Der var enighed om at forholdene visse steder i området 

SKAL bedres. 
 

Kassereren, bestyrelsen har fået en forespørgsel vedr. 
bredbånd/fiberforbindelse. Udfordringen er at der pt. ikke er mere kapacitet på 

kobber ledninger, så en mulighed for internet er fibernet. Har undersøgt det 
hos NEF.dk (waoo), der skal tilslutning fra 80% af grundejerne til før, der 

kommer fiber i området. Der var ingen af de fremmødte der havde interesse 
for fibernet. Flere havde gode erfaringer med TDC mobil-data (to-go). 

 
Kassereren mindede om at huske at meddele privat adresse ændring. Mail 

adresse til modtageles af info fra foreningen modtages fortsat gerne på 
bestyrelsen@klintekrogen.dk 

 

Kassereren takkede Gunner Andersen for et stort og engageret arbejde i 
foreningen, først som kasserer og siden som formand og overrakte en kurv 

som tak. 
 

Formanden takkede Jørgen Røn for drift af hjemmesiden, som opfordrede til at 
vi skulle sende flere billeder til hjemmesiden www.klintekrogen.dk 

 
Punkt 11 Pumpeinteressentselskabet 

Der kom ingen yderligere til dette punkt, hvorfor det således også var afviklet 
og godkendt. 

 
Formanden takkede dirigenten og takkede selv af og afsluttede mødet, 

hvorefter der var brunch i tilstødende lokaler. 
 

Tak til vores medlemmer for den store tilslutning. 

 
Referent Vivi Andersen 

 
_______________________________________________________________ 

 

Tangdag lørdag 2. juni kl. 11.00 
 
Vi mødes på stranden, hvor vi i fællesskab får ryddet op. 

 
Efterfølgende er foreningen vært ved grillpølser, øl, vin og vand. 

 
Så mød op med godt humør til en hyggelig dag på stranden. 

 
/Bestyrelsen 


