
KLINTEKROGENS GRUNDEJERFORENING 

 

Referat fra Generalforsamling 

Lørdag den 16. april 2016 kl. 10 i Cafe Kirkeladen, Mesinge Bygade 

57, 5370 Mesinge 

1. Valg af dirigent 

Niels Gullerup, Hjertegræsset 13 blev valgt som dirigent 

2. Formandens beretning 

Herunder forslag til aktiviteter for det kommende år. Jf. den beretning der er at finde på 

http://www.klintekrogen.dk/. Særlig bemærkning: Husk at få beskåret træer og buske, så der kan færdes 

uhindret på veje og stier - dette gælder både gæster i området, personbiler og lastbiler. 

Susanne, Hjertegræsset 31, Internet fra TDC kan etableres via TDC, hvis der ikke allerede findes installation, 

kan man spare mange penge ved selv at grave rende ind til huset. 

Niels Holm, Kvikgræsset 9: Ifm etableringen af kystsikringen blev der etableret en vendeplads - der er to 

store sten der blokerer - hvem har sat de sten? De må væk. 

Andreas, Stenene 150: Kørespor på stranden er fint at de bliver fjernet. Der er dog en lille vold der ikke er til 

stede længere, det er et ønske om at genetablerer denne lille vold.  

Fangel Poulsen, Hjertegræsset 41: Kommentar på at der er meget vand i området - især på den stikvej, der 

er foran deres hus. Vejen har været meget kørt op.  

Niels Holm, Kvikgræsset 9: Området stod under vand i 1974 - det er grundejernes egen hovedpine at få 

lavet yderligere dræning. 

Kvikgræsset 12, Vivi Andersen: Der er også på Kvikgræsset mange grunde, der har meget vand på 

grundene.  

Der er mulighed for at etablere dræn fra egen grund til fællesdrænet. Bestyrelsen skal dog orienteres, så 

det kan blive tegnet på drænkortet. Arbejdet skal naturligvis udføres af autoriseret firma. 

 

3. Regnskabsaflæggelse 

Ved Mads Holmer, Hjertegræsset 20. (Regnskabet kan ses på www.klintekrogen.dk) Godkendt af 

generalforsamlingen og af revisor Vivi Andersen, Kvikgræsset 12. 

Bemærkninger: Ingen 

 

 

http://www.klintekrogen.dk/


4. Forslag til budget og fastsættelse af kontingent for det kommende år. 

Udgift til vedligeholdelse kystsikring udgør alt 129.862,50 svarede til 1.475,00 kr/parcel, hvor der i 2015 er 

indbetalt aconto 1.000,00, rest betaling 475,00 kr/parcel. 

Budget godkendt, betyder med fordelingsnøgle et samlet kontingentet mellem 614,- og 712,- afhængigt af 

pumpe andel.  

Bemærkninger: Ingen 

 

5. Valg til bestyrelsen. 

Der skal vælges tre nye medlemmer. 

På valg er:  Rasmus E. Gjerløff (modtager ikke genvalg) 

Klaus Friborg (modtager ikke genvalg) 

Frank Mouridsen (modtager ikke genvalg) 

Valgt til bestyrelsen blev: 

Frank Mouridsen, Hjertegræsset 28 - modtog alligevel genvalg. 

Erik Fangel Poulsen, Hjertegræsset 41 - nyt medlem. 

Klaus Friborg, Hjertegræsset 56 - modtog alligevel genvalg. 

 

Medlemmer af bestyrelsen der ikke var på valg: 

Mads Holmer, Hjertegræsset 20 

Jesper Ørum, Kvikgræsset 14 

Niels Nobel-Jørgensen, Hjertegræsset 13 

 

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

1. Suppleant  Lars Stærmose, Kvikgræsset 26 

2. Suppleant  Einar Hougs, Stenene 140 

 

Afholdelse af generalforsamlingen kunne meget gerne være et andet sted pga. lokaleforholdet, der ikke er 

optimalt - evt. over købmanden og så kunne den sociale del afholdes i Kirkeladen 

 

 



7. Valg af revisor. 

Revisoren er valgt for 2 år jf. vedtægterne, så Vivi Andersen fortsætter endnu et år. 

 

8. Valg af revisorsuppleant. 

Her gør det samme som pkt. 7 sig gældende. Jørgen Røn, Kvikgræsset 1 & 3 fortsætter endnu et år. 

 

9. Indkomne forslag  

Ingen. 

 

10. Eventuelt. 

Niels Holm, Kvikgræsset : I tidernes morgen var det kaffe og et rundstykke. Dette kunne fint indføres igen. 

Ingeborg Andersen, Hjertegræsset 13 - indskærpelse og en opfordring til at få beskåret træer og buske. 

 

11. Beretning og godkendelse af regnskab for Pumpeinteressentselskabet 

Klintekrogen. 

Godkendt uden bemærkninger. 


