
Klintekrogens Grundejerforening 
 
Referat af generalforsamlingen  

lørdag d. 24. april 2010 kl. 10 i Martofte Forsamlingshus 
 
Formanden bød velkommen  
 
Punkt 1; Valg af dirigent: Hvervet gik til Niels Gullerup.. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og 
orienterede om generalforsamlingens punkter. 
 
Punkt 2; Formandens beretning: Undskyldte til indledning, at han ikke 
sidste år havde fået sagt tak for godt samarbejde til de øvrige 
bestyrelsesmedlemmer. 
 
Formanden holdt sig til den udsendte skriftlige beretning med supplerende 
bemærkninger 
  
Om kystsikringen: De fungerer, og det ser ud som om, der fyldes op med sand 
især ved den nordlige del. Det ser fornuftigt ud. 
 
Oppumpningen af sand ved Hasmark 
Det er i gang. Det har givet anledning til et godt samarbejde mellem 
grundejere og grundejerforeninger på Langø i den fælles sag mod fortsat 
oppumpning.  
 
Om pumper og dræn:  
I forbindelse med et el-udfald blev vi løbet noget over ende. Samarbejdet med 
elektrikeren fungerer bedst, når henvendelse sker gennem bestyrelsen.  
Vandstanden i moserne har stået lidt højere end det plejer. Vi vil se på, om 
overløbsrøret er forskubbet. 
 
Om tangdag:  
Vi fastholder tangdagen som en god tradition til at hilse på naboer og 
nytilflyttere. Datoen er lørdag d. 5. juni (Grundlovsdag) fra kl. 10. Foreningen 
er vært med grillpølser, øl og vand. 
 
Om veje: 
Der er slemme huller at reparere, når vejret tillader kommer vejmanden. 
Der har været vejsyn på den private-offentlige vej Stenene. Kommunen har 
udfærdiget en protokol med afgørelsen. Den lægges på hjemmesiden, 
www.klintekrogen.dk, så læs selv der. Vores del af Stenene blev anerkendt 
som vel vedligeholdt. 
 
Hjemmeside: Den fungerer nu. 



 
Landliggersammenslutningen 
Den er genopstået forbindelse med biorenovationsordningen, som nu er 
ophørt. Stativerne må vi selv klare, evt. hjælpe hinanden. 
 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
Punkt 3, Regnskab 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren. 
 
Niels Holm, Kvikgræsset 9, spurgte, om fordelingsnøglen for betaling af 
pumper og dræn kunne laves om til ligelig betaling som mere retfærdigt og 
lettere. 
Gunner Andersen, Kvikgræsset 24, svarede, at det var svært at ændre, og det 
ville koste dyrt i advokatbistand, idet det drejer sig om gamle danske regler. 
Niels Nielsen, Hjertegræsset 70, anførte, at oprindelig var de våde grunde 
meget billigere end de højtliggende, så dengang var det retfærdigt. 
 
Regnskabet blev godkendt og kan ses på hjemmesiden. 
 
 
Punkt 4, Forslag til budget og fastsættelse af kontingent 

Der budgetteres med 12000 kr til vej, fællesudgifter på 6000 kr, pumpe 2400 
kr og et fortsat kontingent med fordelingen fra 221 – 283 kr afhængig af 
grundstørrelse og beliggenhed. Regnskabet vil så til næste år kunne forventes 
at balancere.  
 
 
Punkt 5, bestyrelsesvalg 

 
Gunner Andersen (Kvikgræsset 24), Kaj Hinke (Hjertegræsset 48) og Knud 
Kirketorp (Hjertegræsset 44) blev genvalgt.  
 
Punkt 6 Valg af suppleanter til bestyrelsen 
Jørgen Røn (Kvikgræsset 1)  og  Einer Hougs (Stenene 140) blev genvalgt. 
 
Punkt 7 Revisor (Jesper Engelbredt, Stenene 146) genvalgt.  
 
Punkt 8 revisorsuppleant Niels Gullerup (Hjertegræsset 27) genvalgt. 
 
Punkt 9, indkomne forslag. 
Niels Holms indsendte forslag til sikring af pumperne ved strømsvigt blev vel 
modtaget og bestyrelsen arbejder videre med ideen. 
 
Punkt 10, Eventuelt 



Der er enkelte steder, hvor hegn og hække hælder ud over vejen. Det 
henstilles til at overholde gældende regler. 
En hjertestarter på halvøen kunne skabe tryghed. Bestyrelsen vil tage det op. 
 
Formanden afsluttede med tak til dirigenten 
 
 
Pumpeinteressentselskabet Klintekrogen: således også afviklet og 
regnskabet godkendt 
 
Referat  25. april 2010 
Hanne Lind-Thomsen 
sekretær 



 
Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen april 2010: 
 
Formand: Gunner Andersen (Kvikgræsset 24) tlf. 30261857 
mail adresse:  Gunner.Andersen@adr.dk 
 
 
Næstformand: Palle Jespersen (Hjertegræsset 39) tlf. 66138495 
mail adresse:  Palle.Jespersen@nal-net.dk 
 
 
Kasserer: Mads Holmer (Hjertegræsset 20) tlf. 40409550 
mail adresse:  bestyrelsen@klintekrogen.dk 
 
 
 Kaj Hinke  (Hjertegræsset 48)  tlf. 64402021  /  26242021 
mail adresse:  KajHinke@hotmail.com 
Veje , dræn, pumper 
 
Knud Kirketorp  (Hjertegræsset 44)  tlf. 66150537  /  40271963 
mail adresse:   Kirketorp@galnet.dk 
Kystsikring og stier 
 
Hanne Lind-Thomsen (Kvikgræsset 16)  tlf. 66102673 
mail adresse:   Hanne.Lind.Thomsen@skolekom.dk 
sekretær 
 
 


