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 Bestyrelsens beretning for året 2010/2011 

 
 
 

Indledning. 

Året 2010/2011 har været forholdsvis fredeligt..  
 

Fredning. 
Ved generalforsamlingen sidste år redegjorde bestyrelsen endnu en gang for fredningssagen og den langvarige sagsbehandling fra de 
involverede myndigheders side, 

 
Siden da har der været afholdt møde med kommunen samt fremsat flere rykkere til Fredningsnævnet. 
 

Som det vil fremgå af det refererede fra de seneste år, har bestyrelsen følt sig magtesløs og rimeligt irriteret over den manglende 
opfølgning på den allerede i 2008 påbegyndte sag. 
 

Vi har, ved adskillige lejligheder, gjort opmærksom på det urimelige i den langvarige sagsbehandling, herunder at en række grundejere 
har fået meddelt varslede påbud uden at der er fulgt op på det. (Enkelte har efterlevet de varslede påbud, medens andre ikke har 
foretaget sig nævneværdigt) 

 
En grundejer (i øvrigt omfattet af den første runde af varslede påbud) har - efter fristen for forslag til optagelse på generalforsamlingen 
fremsendt en kritik af forløbet, hvilket vi mener bør komme generalforsamlingen til  kendskab. 

 
”Jeg forventer ikke, at nedenstående bliver fremført ved generalforsamlingen som et forsalg, men det er i den anledning, jeg 
skriver. 

 
Det undrer mig, at der ikke er sket mere i forhold til planerne vedr. fredningsbestemmelserne og beskæring af ulovlig, al for 
høj beplantning. 

 
Der er sket meget heroppe de senere år, men det er en hån mod os på Klintebjergvej, at der intet er sket med de høje træer øst 
for Klintebjergvej. Det er hensynsløst og ikke noget incitament til selv at holde beplantningen nede. 

 
Er hele processen gået i stå, efter beboerne mod vest har fået en fantastisk udsigt? Hvis det er tilfældet, kan jeg sådan set 
lade alt gro vildt på min grund, da det ikke generer nogen, undtagen mine bagboer. Der bliver åbenbart ikke taget action på 

noget mere, hverken fra kommunen, Fredningsnævnet eller grundejerforeningen. Er gassen gået af ballonen, og hvor er alle 
de floromvundne intentioner om åbent bakkelandskab blevet af? 
 

At få genetableret er nok utopisk i et sommerhusområde, hvor også gerne vil have lidt privatliv, men man kunne i det mindste 
fjerne de høje træer, der tager udsigten. 
Med venlig hilsen 

Lene Insulander 
Åsen 2.” 
 

Det er her på sin plads at gentage tidligere generalforsamlingers orientering om, at alle grundejere – uanset samarbejde med 
Naturplejeudvalg og Bestyrelse - er underlagt sagsbehandling fra tilsynsmyndigheden - med de konsekvenser dette indebærer. Det 
betyder bl.a., at alle tilkendegivelser fra nuværende og tidligere bestyrelser om beplantning er trukket tilbage.  

 
Grundejerforeningen har kun påtaleret og ingen kompetence i forhold til gennemførelse af fredningskendelsens bestemmelser.  
Den kompetence tilhører alene tilsynsmyndigheden i egenskab af Odsherred Kommune, som har pligt til at håndhæve 

fredningsbestemmelserne.  
 
Bestyrelse og Naturplejeudvalg er således uden for indflydelse på det videre forløb. 

 
Som nævnt tidligere har bestyrelsen fundet, at sagsbehandlingen fra tilsynsmyndighederne, primært Naturstyrelsen Roskilde og 
Fredningsnævnet, har været umådelig langvarig, og vi har derfor løbende spurgt til sagen. 

 
Vi er bekendt med, at kommunen fastholder den oprindelige beslutning, der er meddelt til de respektive grundejere, men at der stadig 
udestår en enkelt afklaring, før sagen kan gennemføres endeligt. 

 
Seneste udvikling er, at vi forventer et møde med kommunens øverste ledelse.  
 

I enkelte tilfælde er kommune blevet kontaktet om andre terrænregulering, der kan konflikte med fredningen. 
 
 
Byggesager,  
 

Byggeaktiviteten har i år været begrænset til et enkelt byggeri. (Klintebjergvej 36). 
 

Veje: 
 

 Sidste år forsøgte vi at få accept af en lettere administrerbar ordning for opkrævning og betaling af den merudgift, byggerier 

repræsenterer for vedligeholdelsen af vejene.. Ordning og intentioner blev tilsyneladende misforstået. 



Grundejerforeningen Klint Bakker 

 På generalforsamlingen blev nedsat et udvalg, der skulle vurdere vejenes vedligeholdelsestilstand, samt komme med forslag til strategi 

for vejenes fremtidige vedligeholdelse. Udvalget, der bestod af Bent Bramsen, Knud Køhl, Uffe Henriksen og Hans Kristian Andersen 
fremkom med en rapport med indstillinger (som  HKA nærmere  vil redegøre for). Med baggrund i dette forslag har vi drøftet 
udbedringen af vejen ved Bjerget med vores entreprenør. Resultatet heraf er, at det vil være meningsløst at ofre penge på denne 

udbedring så længe kantbeplantningen på området ikke er fjernet.  
 
Endvidere har vi udsendt et revideret oplæg til fordeling af udgifterne for den ekstra vejvedligeholdelse sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. Dette oplæg gøres til genstand for selvstændig drøftelse på et senere dagsordenspunkt.  
 
Det kan nævnes, at en række grundejere i foreningen i foråret fik påbud fra kommunen om udbedring af vejene ud for deres grunde. 

Baggrunden var en brand i mosen, forårsaget af en grundejer fra en tilstødende udstykning. Brandvæsenet kom til stedet via vores veje, 
hvilket udløste de nævnte påbud, da man anså vejene for hullede. 
 
Flishugning samt bortkørsel af affald. 

Igen i år er  kun bortkørt grenaffald i sommerperioden,  affaldet er kørt til bylaugets midsommerbål 
. 

Vinterbortskaffelsen er - i lighed med sidste år - sket ved almindelig bortkørsel. Vær dog opmærksom på, at bortkørsel og flisordning 
alene vedrører selvfældet grenaffald op til et par tommer tykke grene. 
  

Ordningen er ikke tænkt at skulle dække flisning og bortkørsel af træer/grene, hvor entreprenører har foretaget fældning.  
 
Vandforsyning. 

Vandforsyningen fungerer som sædvanligt upåklagelig. Vi har ikke haft væsentlige problemer i området. Vandkvaliteten er i top, og 
vandspildet er et af de laveste i landet. 
 

En anden historie er driften af vandværket, herunder bestyrelsesarbejde og repræsentantskabsarbejde. 
 
Udgiften til dette arbejde er stadig stigende og har nu et omfang, der er væsentligt højere end berettiget gældende i sammenlignelige 

bestyrelser. 
 
Jeg har deltaget i arbejde med modernisering af vedtægterne for vandværket. Overvejelser m.m. i den anledning er optaget på 

hjemmesiden og går i det væsentlige ud på, at flytte væsentlig beslutningskompetence – som f.eks. valg til bestyrelse, godkendelse af 
regnskab m.m. fra repræsentantskabet over til generalforsamlingen. 
l Det vil være i alles interesse, at vores grundejerforening bliver markant repræsenteret, når emnet skal drøftes og vedtages på næste 

generalforsamling. 
 
Hjemmeside. 

Hjemmesiden fungerer godt. .. Anvendelsen af hjemmesiden som opslagstavle for medlemmerne til emner af fælles interesse, som for 
eksempel græsslåning og træfældning, har ikke været anvendt. 
 

. 
 
Der er stadig grundejere, der stiller fotografier til rådighed for hjemmesiden. 

 
Tak for det..  
,  
Bestyrelsen. 

 
Bestyrelsen samt Naturplejeudvalget har fungeret rigtigt godt i det forløbende år.  

 
Tak til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og medlemmerne af Naturplejeudvalget for en stor og værdifuld indsats for 
grundejerforeningen og vores fælles natur. Også tak til det nedsatte vejudvalg, og for det store og nyttige arbejde, der her er udført. 

 
Torben Lindholm 
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