
Klintekrogens Grundejerforening 
Referat fra generalforsamling 

Lørdag den 17. maj 2014 i Kirkeladen, Mesinge. 

Der henvises til www.klintekrogen.dk for yderligere information. 

1. Valg af dirigent 

Per Berga Rasmussen, Hjertegræsset 5, valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen 

var rettidigt indkaldt. 

2. Beretning ved Formanden Rasmus E. Gjerløff 

Den fulde beretning er udsendt med indkaldelse og kan ligeledes ses på www.klintekrogen.dk 

Kaj Hinke forlader bestyrelsen, der kommer derfor til at mangle to medlemmer samt to 

suppleanter. Der skal foretages nyvalg. Formanden er ligeledes på valg. 

Kystsikringen:   Det er besluttet at det ser ok ud, de står som beset og foreningen 

afventer den næste storm for eventuelle tiltag til oprettelse af 

kystsikringen. 

Pumper og dræn:  Det ser ok ud. Der blev fremlagt billeddokumentation for virkning. 

Veje og stier:   Ok – det indskærpes at kørselshastigheden med bil på vejene holdes på 

et niveau hvor alle kan være der. 

Renovation:   Nuværende er der 3 ordninger 13, 26 og tømninger hver anden uge 

hele året. Dette gælder i 2014. Der er i oplægget fra Kerteminde 

kommune for finansåret 2015 kun to løsninger, 13 tømninger 

forsvinder. 

Hjertestarter: Opsat Kvikgræsset 14, kig forbi og se hvor den er så i ved det, hvis det 

bliver aktuelt. Der omdeles instruktioner til alle medlemmer af 

Klintekrogen, klar til ophængning på opslagstavlen eller indersiden af 

køkkenskabet. 

Internet: Fibernet er urealistisk, Ø-net en mulighed, men forekommer urealistisk 

og noget kompliceret. Net1.dk forekommer at være en reel mulighed. 

Strandfoged: Det er blevet undersøgt om der er en strandfoged tilknyttet vores 

strandstykke. Det er ikke tilfældet, så der har været en betjent uden for 

at besigtige spil til både og andre rester af fartøjer. Disse vil alle blive 

fjernet på den kommende tangdag! 

Græsslåning:  Der kommer opslag om tidsrum i stærekasserne.  



Kommentarer fra medlemmerne:  

 Aflys græsslåning lørdag eftermiddag – men åben for slåning søndag eftermiddag. 

 Mht. kystsikringen så bør depotdelen fyldes op med sand eller lignende. 

 ”Huset på toppen”- hvad gør grundejerforeningen med hensyn til klinten, der er blevet ædt 

af havet? 

 Renovationen – genbrugspladsens åbningstider – kommunen skal gøres opmærksom på de 

indskrænkede åbningstider og betydningen for sommerhusejere mht. brugen af pladsen. 

 

3. Regnskabsaflæggelse 

Kasseren gennemgik regnskabet. Regnskabet viser et underskud på 6.500 kr, for året 2013, som 

skyldes indkøb af hjertestarter, det var besluttet at udgiften skulle tages fra kassebeholdningen, så 

helt som budgetteret. Regnskab godkendt uden bemærkninger. 

4. Budget og kontingent  

Budget godkendt, betyder et meget billigt kontingent på 114 – 215 kr. afhængigt af pumpe andel. 

Girokort afløses i år af en opkrævning med kontooverførsel. I tekstfelt angives husnummer f.eks H-

20 for Hjertegræsset 20. 

5. Valg til bestyrelsen 

Formand   Rasmus blev genvalgt. 

Som nye bestyrelsesmedlemmer: 

  Klaus Friborg, Hjertegræsset 56. 

  Frank Mouridsen, Hjertegræsset 28. 

6. Valg af Suppleanter 

1. Suppleant  Niels Nobel-Jørgensen, Hjertegræsset 13. 

2. Suppleant  Einar Hougs, Stenene 140. 

7. Valg af revisor 

Revisor  Vivi Andersen, Kvikgræsset 12 

8. Valg Revisor suppleant 

Revisor suppleant Jørgen Røn, Kvikgræsset 1 & 3. 

9. Indkommende forslag 

Ingen forslag modtaget. 



10. Eventuelt 

Kommentarer fra medlemmerne: 

 Trappen mod syd. Der bør ses til galvaniseringen af denne. 

 Vejskiltet på Kvikgræsset, der er blevet kørt ned, skal genopstilles – der bliver evt. set til 

det på tangdagen. 

 Antal af grundejere i foreningen er 88, 86 af disse er betalende til grundejerforeningen. 

Alle betaler til kyst og vej. 

 Mail i stedet for post med porto er en mulighed – oplys mailadresse til kassereren på 

bestyrelsen@klintekrogen.dk , hvis du ikke allerede modtager indkaldelse mv. på mail. 

 Tangdag d. 7 juni – der er behov for pølse- og brødvendere. Der er ligeledes brug for 

trailere. 

 Bemærkninger til indkaldelsen. Der bør være to indkaldelser. En til grundejerforeningen og 

en til dræn- og pumpelaug. 

 

General forsamling Pumpeinteressentselvskabet Klintekrogen 

Regnskabet godkendt og intet at bemærke i øvrigt. 

 

Referent 

Jesper Ørum 

mailto:bestyrelsen@klintekrogen.dk

