
Klintekrogens Grundejerforening   
 
Referat af generalforsamlingen 

 
Søndag 21. april 2013 kl. 10 i Cafe Kirkeladen, Mesinge. 

 
Formanden Rasmus Gjerløff bød velkommen til de fremmødte. 

 
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 præsenterer sig selv og henviste til den udsendte 

årsberetning  
 

Vores veje og stier er efter en hård vinter overvejende gode. 
 

Vedr. hjertestarter har vi på nuværende tidspunkt besluttet at købe en for 
området Klintekrogens grundejerforening, vi mangler bekræftelse vedr. 

placering og opsætning. 
 

Formanden takkede undertegnede og overrakte en vin gave for godt 
samarbejde, jeg kan kun sige tak for et godt og hyggeligt, udbytterigt 

samarbejde med tidligere bestyrelse og nuværende. 
 

Punkt 3 Regnskab 
Regnskabet blev gennem gået af sekretæren. Kasserer Mads Holmer var 

forhindret. 

 
Der var ingen bemærkninger til regnskabet der godkendtes herefter og kan ses 

på hjemmesiden. 
 

Punkt 4 Budget og kontingent 
Budgettet lægges ud fra dette års udgifter. Med kontingenter alt efter de 

enkelte grundes beliggenhed fra kr. 337 til 793 kr. Der forventes et underskud 
på ca kr. 20.000 som tages fra vores formue. 

 
Der var en bemærkning vedr. indkøb af hjertestarter, man foreslog at søge et 

evnt. sponsorat, bestyrelsen vil arbejde på sagen. 
 

Der var ellers ingen kommentarer til budget og kontingent. 
 



Budget blev godkendt. 

 

Punkt 5 Bestyrelsesvalg 
Nyvalgt: Jesper Ørum, Kvikgræsset 14 

Genvalg: Mads Holmer, Hjertegræsset 20 
  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 
Niels  Holm, Kvikgræsset 9 havde fremsendt mail vedr. pumper og dræn, på 

vejstykket Kvikgræsset 3-9 er vejene i år meget fugtige og opkørte, 
bestyrelsen vil arbejde på sagen og kontakte aut. kloakmand for eftersyn af 

dræn. 
 

Punkt 10 Eventuelt 
Bestyrelsen takker Jørgen Røn for drift af hjemmesiden. 

 
Punkt 11 Pumpeinteressentselskabet 

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

 
Formanden takkede dirigenten, og afsluttede generalforsamlingen. 

 

Hvorefter der blev serveret friskbagte boller med pålæg og ost og en lille en til 
halsen. 

 
Der blev livligt debatteret ved bordene. 

 
Tak til vores medlemmer for frem mødet. 

 
 

 
Referent Vivi Andersen 

 
 

 
 



 

 

Tangdag lørdag 1. 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. 
 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
 

 

 

Strandrensning 
 
Nedenstående effekter er ikke med til at forskønne stranden, og virker som om 

det ikke længere er i bruge. Det bedes opmærket med tydelig navn, alternativt 
orienteret bestyrelsen om ejerskab. 

 

 
 
Tre rustende spil og jolle med hul i bunden 

 
 

 



 
Jolle der måske er kommet drivende 
 

   
Støtten er gået gennem bunden, og endnu et tilsandet og rustent spil. 


