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Referat fra ordinær generalforsamling 1. juli 2007 kl. 10 til 12 på Højby Kro 
Der var 37 fremmødte grundejere. Torben Lindholm bød velkommen. En særlig velkomst gav han 
til de 2 nye grundejer i foreningen. Det var familien Landy-Hyldgaard Åsen 25 og Merethe og Leif 
Ølgaard, der overtager Bjerget 3 efter Kirsten og Knud Ølgaard, som fortsætter med at være ejere af 
Klintebjergvej 27. To grundejere havde benyttet e-mail kontakten og havde meldt afbud. 
 
1. Valg af dirigent:  
Peter Frisendal blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2a. Beretning fra formand: 
Formandens beretning var sendt ud på forhånd til alle medlemmer, siden da var vejstykket ud for 
Bjerget 22 blevet repareret med ny asfalt. .  
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Birgitte Lau: Der er stadig problemer langs vejkanterne med beplantning, der hænger ud over 
vejen og får bilister til at trække over i modsatte side, hvor vejen skrider og derved ødelægges. Det 
nytter ikke at grundejerne blot klipper med en grensaks eller hækkeklipper, vækster skal væk, det er 
ulovligt at have randbeplantning, der må kun være beplantning 10 meter rundt om huset og der er 
kun få huse, som ligger så tæt på vejen. 
Svar formanden: Enig med BL. Man kan overveje et vejlaug, helst bestående af nogle fastboende 
som kan holde kontakt med grundejerne og påpege problemerne med for stærk vækst i tide. Det er 
svært at få kontakt med grundejere, som sjældent er her når man ikke bor her. 
 
Spørgsmål fra Bodil Køhl: Kan Trundholm(Odsherred) kommune ikke foretage fældning på 
grundejerens regning?  
Svar formanden: Vi har haft kommunen med i en sag. De skrev et kontant brev til grundejeren, 
men så skete der ikke mere. 
 
Oluf Mørch foreslår at vi tilkalder brandvæsnet, for hvis ikke deres køretøjer kan komme igennem, 
fælder de træerne. Det er tidligere sket på hjørnet at Skellet og Klintetoppen. 
 
Formandens beretning godkendes. 
 
2b. Beretning fra naturplejeudvalget ved Birgitte Lau 
Naturplejeudvalget har holdt møder sammen med bestyrelsen i år. Den ekstra 
dispensationsmulighed gav 9 ekstra dispensationsansøgere, der er behandlet på sammen måde som i 
2005. Tre var utilfreds med afgørelsen og ankede. Alle tre ankesager er blevet omvurderet af Jørgen 
Stolz. Svarene vil blive lagt ud på hjemmesiden www.klintbakker.dk så naboer har mulighed for at 
komme med indsigelser. Det koster 300,- kr. at klage over et træ eller træholm, beløbet bruges til at 
betale uvildig konsulent.  
 
Nu er det slut med dispensationsmuligheden og vi skal i gang med at fælde, hvis planen skal nås til 
2013. Vi vil fremover bruge påtaleretten, som beskrevet i handleplanen. 
 
Der har været to gange afhentning af grene i år. Flisningen om vinteren og til Sankt Hans bål om 
sommeren. Træflissen er blevet lagt i et hjørne af mosen. Få har benyttet muligheden for at få gratis 
flis. Derfor vil der ikke blive lagt mere flis på dette sted. For samme pris tager flismanden flissen 
med.   
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Spørgsmål til naturplejeudvalget formands beretning. 
Sp. Palle Marstal, Bjerget 28: Hvorfor lader I ikke grenene ligge hele året til afhentning ved Sankt 
Hans? 
Sv. Birgitte Lau: Brandfaren er for stor og fuglene kan nå at bygge rede. Jeg forventer også meget 
store mængder, nu hvor der rigtig skal gang i fældningen inden 2013. 
Bodil Køhl: Vi bruger flissen 
Sp. Thorkild, Åsen 19: Hvad med et Sankt Hans bål om vinteren? 
Sv. Birgitte Lau: Det er ikke billigere at få afhente til bål end flisning af træet. 
 
 
3. Regnskab til godkendelse. Der er enkelte spørgsmål til poster, der er mindre eller større end 
forventet. Regnskabsåret følger kalender året og ikke generalforsamlingsåret. Dette gør at der til 
tider opstår forskydninger mellem regnskab og årsberetninger. Det reviderede regnskab blev 
godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af budget for 2007 samt fastlæggelse af kontingent 
Der er en enkelt sammentællingsfejl under punktet budget 2006 skal der stå 51.600 kr. i stedet for 
42.000 kr.  
Sp. Tove Stokholm, Klintebjergvej 30. Udgifterne i 2006 er større end indtægterne, hvordan kan 
det lade sig gøre? 
Sv. Torben Lindholm. Pengene er taget fra kassebeholdningen. 
Sp. Bo, Bjerget 15. Budgettere I med rykkergebyr? Prisen for en rykker er 50,- kr. det er for lidt. 
Foreslår at gebyret hæves til 100,- kr. 
Der bliver stemt om dette forslag. To er imod og resten for. Forslaget med at hæve rykkergebyret 
med 50,- kr. til 100,- kr. blev vedtaget. 
 
Kontingentet blev holdt på 700,- kr. årligt. 
 
Budgettet blev herefter vedtaget 
 
5. Vedtægtsændring 
Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring, der gør at stående udvalg som f.eks. naturplejeudvalget 
vælges én gang årligt på generalforsamlingen. Derudover ønsker man mulighed for evt. etablering 
af et udvalg, der kunne tage sig af vejenes vedligeholdelse et ”vejlaug”. Nogle grundejere som 
kunne være kontaktled mellem vognmand og grundejere. 
 
Jacob Jacobsen, Skrænten 2: Synes forslaget er bureaukratisk. 
Bjarne Andersson, Skrænten 8: Vejlaug er noget man har, når man ikke har en bestyrelse. 
Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper. Dette forslag lyder bureaukratisk 
Leif Pedersen, Skellet 3: Vejene ødelægges fordi der køres for stærkt 
Bodil Køhl, Klintebjergvej 32: Der er alt for mange udvalg. 
Sp.: Lena Røgilds, Bjerget 8: Der har været rigtig megen transport til og fra Bjerget 21, mens det 
er blevet renoveret, skal de ikke betale for det slid på vejen? 
Sv. Torben Lindholm: Der er ikke søgt om byggetilladelse for ændringerne på Bjerget 21, derfor 
har sagen ikke været igennem bestyrelsen.  
Jeg er enig i at der køres for stærkt på vejene. 
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Vedtægtsændringen gælder p.t. kun udvalget for naturpleje, og da det er sådan praksis er, mener jeg, 
det skal stå i vedtægterne. 
 
Hr. Bramsen, Bjerget 27. Det er bestyrelsens ansvar at varetage opgaverne. 
Birgitte Lau. Vi behøver ikke en vedtægtsændring for at have vores udvalg 
Sv. Torben Lind: Generalforsamlingen bestemmer, om der skal være udvalg. Formalia skal være 
som praksis er. 
Sp. Hans Kristian Andersen, Åsen 12: Skal generalforsamlingen vælge eller kan bestyrelsen selv 
gøre det? Bestyrelsen har ansvaret. 
Marianne Lindholm, Åsen 4. Det er vigtigt at generalforsamlingen vælger til udvalget, derved 
bliver det åbent og alle kan melde sig. 
 
Afstemning om vedtægtsændring, der vedtages enstemmig 
 
6. Opfølgende behandling af forslag til Handleplan for Klint Bakker. 
Birgitte Lau fortalte at ¾ af grundejerne har svaret på bestyrelsens henvendelse om deres 
beplantning på grundene. Den sidste ¼ har vi ikke hørt fra. Mange af denne sidste ¼ har mange 
træer der er i modstrid med fredningen.  
Samtidig er der problemer i forhold til en del af de grundejere der allerede har fået dispensationer, 
men som endnu ikke er gået i gang med at fælde resten af deres træer. I mange tilfælde er det en 
forudsætning for dispensationen, at omkringstående beplantning skal ryddes inden for f.eks. to år. 
Hvis dette ikke sker, bortfalder dispensationen. Nu vil kommunen blive kontaktet med henblik på at 
pålægge en række grundejere at bringe deres grund i overensstemmelse med frednings-
deklarationen, og så forventer vi, at der vil ske en afsmittende virkning på de øvrige grundejere med 
ulovlig beplantning. Vi må fra bestyrelsens side sikre, at de grundejere der overholder frednings-
deklarationen og fælder så der kommer udsigt hen over deres grunde, ikke bliver til grin fordi andre 
bare blæser på deklarationen. Vi betaler alle for en herlighedsværdi i form af høj ejendomsskat, nu 
vil vi også have herligheden. 
Sp. Leif Pedersen, Skellet 3. Hvad med de træer som er plantet før fredningen. 
Sv. Birgitte Lau: Vi ser på foto. Jørgen Stoltz kan benyttes hvis vi er i tvivl om et træs alder. 
Selvsåede træer omkring gamle træer skal væk.  
Sp. Bramsen, Bjerget 27: Vi vil gerne kontaktes vi bryder os ikke om breve, så hvis vi har noget 
der ikke er i orden, så tal til os. 
Sv. Birgitte Lau: Vi har ikke ressourcer til at besøge 65 grundejere. Er I i tvivl så benyt Jørgen 
Stoltz. 
Sv. Torben Lindholm: Det er væsentligt at holde sig for øje, at den enkelte grundejer selv er 
ansvarlig for overholdelsen af fredningen. 
Oluf Mørk, Klintebjergvej 28. jeg har fældet syv 10 meter høje birketræer, til glæde for mig og 
mine naboer. 
Lena Røgilds, Bjerget 8: Træerne der blev fredet i 1964 var bitte små, nu er min udsigt væk, af 
træer fra før fredningen. 
Leif Pedersen, Skellet 3: Jeg elsker mine træer fra 30’erne og nyder livet fra fugle og dyr. Måske 
fælder jeg dem, men jeg vil ikke lade mig skubbe af naboerne. 
 
Afstemning; én stemte imod, resten af fremmødte stemte for forslaget. Forslaget er vedtaget. 
 
7. Valg to bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor. 
Kassere Grethe Henriksen, Åsen 8, genvælges 
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Sekretær Berit Fekkes, Åsen 1, genvælges 
Lars Petersen, Skellet 7, vælges som suppleant 
 
Bjarne Anderson, Skrænten 8 blev genvalgt som revisor 
 
I Naturplejeudvalget genvælges 
Birgitte Lau, Skrænten 8 
Rita Andersen Åsen 12-14   
Peter Frisendal Skrænten 6 
 
7. Evt. 
Birgitte Lau: Har medtaget tre brochurer til uddeling en om færdsel i naturen, en om fredninger i 
Trundholm Kommune og en om Naturfrednings foreningens arbejde. 
 
Naturfredningsforeningen vil godt have kontakt med personer i fredede områder, som ikke bliver 
vedligeholdt, fordi de ønsker dialog med kommunerne, så fredningen kan blive respekteret. Birgitte 
foreslår at grundejerforeningen melder sig som kontaktpersoner 
 
Birgitte har observeret at vandet i mosen mellem Bjerget 21 og 25 udtørrer. Birgitte anmoder om 
billeddokumentation på dette, hvis nogen ligger inde med foto, der kan bruges, bedes de sende dem 
til Birgitte 

 
.Sp. Uffe Henriksen, Åsen 8: Der mangler en markerings pil på pælen ved Klintebjergvej 37 ind til 
stien ved grusgraven. Er ruten ændret eller hvad? 
Sv. Torben Lindholm: Der er ikke sket ændringer af ruten. Pilen er fjernet, men det er ikke 
ensbetydende med, at man ikke må gå der, der er fortsat fri adgang til området. 
 
Sp. Kim Nordsteen, Bjerget 15. Er turen i randen af mosen fra Bjerget 21 til Bjergmosevej farbar? 
Sv. Torben Lindholm: Grundejeren med glashuset har fjernet byggematerialerne, der lå i vejen. 
Der er indgået en aftale med ham, han kan bruge stien til at komme til stranden og vi kan bruge 
stien, når vi går tur i området. 
 
Sp. Knud Køhl. Jeg er bekymret nu er min nabo blevet valgt i bestyrelsen, hvad kan det betyde for 
vores nabokonflikt. Stridigheder mellem naboer kan akselere, hvilket er ubehageligt for begge 
parter, derfor ville det være godt med konfliktmægling mellem naboer ved stridigheder. Det vil give 
mulighed for at parterne kunne tale sammen. 
Sv. Torben Lindholm: Bestyrelsen sørger for at være uvildige. Bestyrelsesmedlemmer er omfattet 
af samme regler som øvrige medlemmer. Muligheden for konfliktmægling findes ikke i 
grundejerforeningen.  
     
Referent Berit Fekkes 
 

Alle grundejere inviteres til aktivitetsdag i Klint Bakker den 18. august 2007.  
Vi mødes kl. 10 på den private P-plads ved Bjerget 28 -30. Aktiviteterne er at rydde op på 
stranden og fjerne selvsåede træer fra fælles områderne. Efterfølgende giver grundejerforeningen 
øl og en sodavand. ·  Hilsen Rita Andersen og Kim Nordsteen 
 


