
Skriftlig beretning 2009-2010 Klintekrogens Grundej erforening. 
 
For en gangs skyld har vinteren prøvet noget nyt. Den har leveret en masse sne og 
længere varende periode med minusgrader. Dette har medført en masse besvær for os, 
som gerne ville komme forbi Langø i denne periode. Sneen har nogle steder givet skader 
på stedsegrønne træer, som simpelthen er flækket under vægten af den megen sne. 
Til gengæld har vi her i slutningen af marts oplevet et forår, der har været mere fart på end 
tidligere, det springer bare op af jorden nu. 
 

Kystsikringen: 
Kystsikringen virker stadig og ser intakt ud, den har været pakket ind i is gennem en 
længere perioder. 
 

Oppumpning i havet ud for kysten mod Hasmark: 
Der har i efteråret været en høring om nye betingelser for at få tilladelse til at pumpe grus 
og sten fra områderne mod Hasmark. Der er fremsendt en indsigelse på vegne af næsten 
samtlige grundejere og grundejerforeninger på Langø mod fortsat oppumpning. 
Sagen følges af bestyrelsen.  
 

Pumper og dræn: 
I vinter var der et udfald på den ene pumpe, som er blevet udbedret.  
Forløbet har dog gjort bestyrelsen opmærksom på, at der ikke er klare retningslinier for, 
hvordan en sådan situation behandles, så vi gør opmærksom på, at hvis det registreres, at 
der er noget galt, så kontaktes bestyrelsen, som efterfølgende sørger for, at der bestilles 
håndværker. 
Det vil i samarbejde med vores vej- og kloakmand, blive vurderet, om der er nogle af 
drænene, der kan trænge til en spuling efter den hårde vinter. 
Det er endnu ikke afklaret, om der kan ændres på fordelingsnøglen til udgiften på pumper 
og dræn. 
 

Tangdag: 
Ordet Tangdag er et godt kendt ord, så det bibeholder vi, men indholdet af dagen er nu, at 
vi renser stranden for fremmede emner og lader tangen ligge. Vi kan jo ikke bestemme, 
om den skal være der eller ej. 
Det blev en hyggelig dag med hvad, der nu hører sig til af mad og drikkelse. 
I 2010 vil den blive afholdt lørdag d. 5. juni fra klokken 10. Vel mødt. 



 

Veje: 
Denne vinter har været umådelig hård ved vore veje, der har været et utal af huller, med 
masser af vand. Vejene har fået den første overhaling her ultimo marts. 
I den forløbne periode har der været et lidt specielt forløb med en vej nemlig Stenene. 
Sidst på efteråret var der indkaldt til vejsyn med Kerteminde Kommune på og om Stenene, 
indkaldt fordi en af brugerne af vejen ikke mente, den blev / var vedligeholdt ordentlig. 
Kommunen skal udfærdige en protokol bagefter. I skrivende stund er den endelige 
protokol ikke kendt, men det formodes, at den er kendt til generalforsamlingen. 
 

Hjemmeside: 
Al begyndelse er svær også med en hjemmeside. Der er en postkasse til bestyrelsen på 
hjemmesiden. I starten glemte vi at kigge i den, det er vi nu blevet bedre til. 
Hjemmesiden indeholder ny de nødvendige oplysninger, og den bliver sikkert unik med 
tiden. 
 

Landliggersammenslutningen: 
Her har man arbejdet videre med renovationsordningen. 
Sidst på efteråret blev sammenslutningen indkaldt til et møde med Kerteminde Forsyning 
og fik meddelelse om, at der fra marts 2010 ikke ville være bioaffaldsindsamling mere. 
Forsyningen ville ikke indsamle de overskydende stativer. 
Begrundelsen er, at det vil være meget omkostningskrævende, og der er kun en til at 
betale, forbrugerne. 
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