
Klintekrogens Grundejerforening 
Referat fra generalforsamling 

Lørdag den 18. april 2015 i Kirkeladen, Mesinge. 

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

1. Valg af dirigent 

Niels Gullerup, Hjertegræsset 27, valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

rettidigt indkaldt. 

2. Beretning ved Formanden Rasmus E. Gjerløff 

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

Formanden resumerede årsberetningen. 

Kommentarer fra forsamlingen:  

Niels Holm, Kvikgræsset 9. Landliggerudvalget; bliver der afholdt noget i den sammenhæng? 

Bestyrelsen: Der er ingen/begrænset aktivt i udvalget. Kun aktivt når der aktive sager, senest i 

forbindelse med den nye renovationsordning. Efter kommunesammenlægningen er der ingen fast 

mødeaktivitet med kommunen. Holm foreslår, at der afholdes et møde med borgmesteren, for 

Kerteminde kommune, for afklaring af udvalgets rolle og funktion. 

Jens Erik Larsen, Kvikgræsset 7. Skiltningen på Kvikgræsset er itu – og bør ordnes. Bestyrelsen: Vil 

sikre at dette bliver gjort ifm vejreparation. 

Jens Erik Larsen, Kvikgræsset 7. Fiber internet blev taget op. Bestyrelsen: Fiberforbindelsen via NEF 

kræver 50% tilslutning - andre muligheder er afklaret – Et rygte om, at huse på Dunhammeren har 

fået tilbudt opkobling for 6000, skal afklares - se endvidere under forslag. 

Palle Jespersen, Hjertegræsset 39. Kystsikringen - prisoverslag? Bestyrelsen: ca. 100.000,- 

3. Regnskabsaflæggelse 

Gennemgang af posterne ved kasserer Mads Holmer. Ingen spørgsmål og regnskab godkendt. 

4. Budget og kontingent  

Budget godkendt, betyder med fordelingsnøgle at kontingentet er mellem 311,- og 389,- 

afhængigt af pumpe andel. Bestyrelsen foreslog endvidere opkrævet 500,- aconto til betaling af 

vedligeholdelse af kystsikring. Fra forsamlingen og med baggrund i Rosbæks rapport, er der forslag 

om at opkræve 1.000,- aconto – vedtaget uden indvindinger. 



Spørgsmål ang. rapporten fra konsulentfirmaet Rosbæk om kystsikring: Skal der spares op til 

kommende stigninger i vandstanden, eller skal der betales når problematikken opstår - dette var 

den problematik der blev diskuteret. Der var ikke umiddelbart stemning for en større opsparing. 

 

5. Valg til bestyrelsen 

Genvalg:  Mads Holmer, Hjertegræsset 20 

  Jesper Ørum, Kvikgræsset 14 

   

Som nyt bestyrelsesmedlemmer: 

  Niels Nobel-Jørgensen, Hjertegræsset 13 

6. Valg af Suppleanter 

1. Suppleant  Lars Stærmose, Kvikgræsset 26 

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 

Lisbeth Møller, Stenene 134: 

1.  ”Bestyrelsen arbejder på, at der kan blive en fiberpakke med bredbånd TV-pakke og telefoni til 

gavn for alle i grundejerforeningen.” 

2.  ”Der fastsættes en dato for næste års ordinære generalforsamling hvert år på den ordinære 

generalforsamling.” 

3.  ”Bestyrelsen arbejder for at forbedre hjemmesiden på Klintekrogens Grudejerforening.  Så man 

har en adresseliste og telefonliste over bestyrelsen, mulighed for at se tidligere referater og 

regnskaber.” 

Ad. 1. Bestyrelsen: Det emne har været berørt på tidligere generalforsamlinger, uden der har 

været den nødvendige opbakning / efterspørgsel.  



Afstemning ved generalforsamlingen om at afsøge etablering af internet; 3 muligheder for internet 

undersøges - priser, dækning og muligheder - dette pålægges bestyrelsen. Se vedhæftede og brug 

venligst 5. min på spørgeskema. 

 

Ad. 2. Bestyrelsen: Generalforsamlingen afholdes i april/maj iht. vedtægterne og en så tidligere 

fastsættelse af dato kan betyde at dele af bestyrelsen ikke kan deltage.  Det tilstræbes 

fremadrettet at datoen sættes på www.klintekrogen.dk og udsendes på mail med 2. mdr. varsel. 

Ad. 3. Hjemmesiden opdateres på frivillig basis, og alle de ønskede dokumenter er tilgængelige 

under ’dokumenter’. 

Niels Holm, Kvikgræsset 9 

4. ”Omkring kystsikringen, vil jeg foreslå at småsten, der er blevet skyllet op, så der er en lavning 

bag dem, bliver fyldt op imellem de store sten på skrænten, herved mener jeg, at skrænten bliver 

mere modstandsdygtig, så bølgerne ikke kan "grave" sig ind.” 

Ad. 4. Bestyrelsen: Igangsætter det arbejder der er beskrevet i Rosbæk rapport. 

Børge Kristoffersen, Hjertegræsset 52 

5. ”Vi sender hermed et forslag til fremtidig dækning af vedligeholdelse for Hjertegræsset. Der er 

en del trafik til og fra Stenene det område der ligger syd for Hjertegræsset. Vi foreslår at 

bestyrelsen sender et girokort sammen med en skriftlig motivation, så må det være op til den 

enkelte, enten at betale, eller begynde at bruge den dårligere strækning der ligger mod syd, 

direkte hen til Langøvej.” 

Ad. 5. Bestyrelsen: Vores veje er privat fællesvej, og vi har ikke mulighed for at regulere hvem der 

færdes på dem. Bestyrelsen vil derfor ikke foretage sig yderligere for at regulere trafikken eller 

betaling. Udgiften til vej udgør ~100 kr./grundejer. 

 

10. Eventuelt 

Depotdelen i kystsikringen og den del af skrænten, syd for den store trappe, der ikke er kystsikret, 

blev diskuteret. 

Niels Holm, Kvikgræsset 7. Bestyrelsen bedes forholde sig til kystsikring af den del der er syd for 

den store trappe. 

Kvikgræsset 21: Installationsnettet skal også tages i betragtning over for skader ved 

oversvømmelser. 

Jens Erik Larsen, Kvikgræsset 7: Vedligeholdelse af vandværksstien - udlagt til offentligheden. Ole 

Eriksen står officielt for vedligeholdelsen - bestyrelsen varetager vedligeholdelsen af stien - med 

håb om at brugere af stien selv deltager i vedligeholdelsen. 



Opslagsskabe skal vedligeholdes og gøres pæne. Lars Stærmose, Kvikgræsset 26 påtog sig at 

varetage maling og ydre vedligeholdelse i øvrigt af skabe. 

Grethe Stærmose, Kvikgræsset 26: Vedtægter om støjende materiel skal overholdes. Oversigten 

over tidspunkter opsættes i skabe 

Behov for yderligere kystsikring undersøges nærmere. Rosbæks konsulentrapport tages med i 

vurderingen og henvendelse til den mod nord liggende grudejerforening, Basbjerggård mhp. 

yderligere tiltag. 

 

General forsamling Pumpeinteressentselvskabet Klintekrogen 

Regnskabet godkendt og intet at bemærke i øvrigt. 

 

Referent 

Jesper Ørum 

 

 

 

 

HUSK 

 

Tangdag lørdag 6. juni kl. 11.00 

Vi mødes på stranden, hvor vi i fællesskab får ryddet op, i år skal der også gerne ryddes op ved 

Lillestranden. 

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

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

 

Bestyrelsen 


