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Referat fra ordinær generalforsamling 6. juli 2008 kl. 10 til 12 på Klint Kro 
Der var 54 fremmødte grundejere. Formand Torben Lindholm bød velkommen.  
 
1. Valg af dirigent:  
Bo fra Bjerget 15 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2a. Beretning fra formand: 
Formandens beretning var sendt ud på forhånd til alle medlemmer, og blev efter ønske læst op. 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Spørgsmål fra Birgitte Dalum, Bjerget 9: Spørger til træfældningen på Klinten bagved Klintebjergvej 37, 
mener at området er ødelagt og er utilfreds med at stammerne, fra de fældede fyrretræer stadig ikke er 
fjernet.  
Svar Formand Torben Lindholm: Kommunen ejer området og overholder fredningen.  
Birgitte Dalum, Bjerget 9. Træerne er fra før 1933. Svar formanden: Ingen træer er fredet. 
Birgitte Lau, Skrænten 8. Jeg synes området er blevet smukt 
Uffe Henriksen, Åsen 8: Erindre den frie udsigt over bugten, da grunden blev købt i 1970. Nu er det hele 
ved at gro til. Svært at have stridigheder mellem naboer p.gr.a. beplantning. Støtter op om bestyrelsens 
arbejde og takker for arbejdet, der gjort for at overholde fredningen. 
Formandens beretning blev godkendt med applaus. 
 
2b. Beretning fra naturplejeudvalget ved Birgitte Lau 
Naturplejeudvalget har holdt møder sammen med bestyrelsen i år.  
Der har været to gange afhentning af grene i år. Flisningen i vinteren 2007/2008 og afhentning til Sankt Hans 
bål her i sommer. Træflisen er blevet kørt væk. Udgifterne er høje og vi har prøvet at undersøge billigere 
entreprenører til opgaven, men det er svært at sammenligne priser. Vi vil ikke kunne klare ekstraudgifter, der 
vil komme i forbindelse med den øgede fældning med det nuværende budget.  
Der har været møde mellem grundejerforeningerne fra Vestsjælland, hvor fremtidens natur- og 
sommerhusområder blev drøftet, rapport fra mødet er udarbejdet. Visionerne er nu givet videre til Odsherred 
kommune. Grundejerne på Skovløbervej har forsøgt at oprette en grundejerforening.  
Der er taget initiativ mellem kommune og naturfredningsforeningen for at undersøge muligheden for en 
fredning af området mellem skoven og sommerhus området, hvor der er to moser.   
 
Spørgsmål til naturplejeudvalgets beretning. 
Bent Bramsen, Bjerget 27. Området mellem skoven og sommerhusene er omfattet af skovbyggelinien og 
dermed fredet. Amtet har iværksat en naturplejeplan med udsættelse af geder i området for at holde 
vegetationen nede. Desværre er gederne blevet syge. Der er også problemer med slåen, som geder ikke 
spiser, og som bredder sig. Det var bedstefars ønske at bakkerne skulle bevares uden tilgroning. Nu er vandet 
i mosen væk og risikoen for tilgroning af området er stor.  
Svar Birgitte Lau: Skovbyggelinien er ikke så god en beskyttelse.  
Sommer, Skellet 4 Bortkørsel af grenaffald ønskes bevaret. 
Svar Formand Torben Lindholm: Bortkørsel tænkes bevaret til Sankt Hans Bål. Ordning for vinteraffald 
undersøges for at finde den mest økonomiske ordning. I øvrig henter kommunen også grenaffald  
Jacob Jacobsen, Skrænten 2: Ønsker at hæve kontingentet for at få grenafhentningen bevaret. Der må være 
billigere metoder, f.eks. en grenknuser, som knuser og efterlader komposten på grunden. Vil godt samarbejde 
med naturplejeudvalget for at finde alternativer. 
Naturplejeberetningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab til godkendelse.  
Christel og Pelle, Åsen 11. Kan ikke se hvad det kostede at bortkøre grene og hvad prisen var på flisning. 
Svar Kasser Grethe Henriksen: Flisning kostede i 2007 13.000,- kr. 
Regnskabet godkendt 
 
4. Fremlæggelse af budget for 2008 samt fastlæggelse af kontingent  
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Der har været brugt mange penge på veje det sidste år, bestyrelsen tror ikke det er nødvendigt at gøre mere 
ved vejene i 2008. Sidste års overskridelse af budgettet kan derved indhentes og vi regner med et mindre 
overskud. 
Kontingentet fastholdes på 700,- kr. årligt. Restance betaling er 100,- kr. 
Spørgsmål fra? Der er budgetteret med 7.000,- kr. til konsulentbistand, hvad skal de penge bruges til? 
Svar Birgitte Lau: Vi har brugt konsulentbistand fra Jørgen Stolz. Der lå en gammel regning fra Jørgen 
Stolz på 1400,-kr. som vi ikke har betalt, ellers forventer vi ikke flere udgifter til konsulenter 
Budgettet blev herefter vedtaget 
 
5. Forslag fra medlemmerne  
Etablering af et vandhul i Klint Bjergmose. 
Birgitte Lau fremlægger naturplejeudvalgets forslag, som er tilsendt alle medlemmer,  
Spørgsmål og kommentarer til forslag: 
Uffe Henriksen, Åsen 8 Erindrer sine første år i Klint, hvor der var en ren myggeplage, som kom fra mosen. 
Synes det er ubehageligt med myg, og ønsker ikke den plage tilbage. 
Svar Birgitte Lau Vil undersøge dette spørgsmål hos biologer, tror dog ikke et vandhul kan skabe 
myggeplage. Der er pumpet vand væk fra mosen siden 1800 tallet, der er vundet hævd på dette. Et 
lavtliggende sommerhusområde ville stå under vand, hvis der ikke blev pumpet. Vi er i tidens løb blevet 
inviteret med i pumpelauget, men bestyrelserne har gennem tiden takket nej. Vi skal påpege at vandstanden 
synker. Vi kan gøre to ting søge om vandhul og anmode om at pumpningen fra mosen stopper. 
Jacob, Skrænten 2 ser en tredje mulighed, at rørene i mosen blev skåret. 
Pelle. Åsen 11 Hvem betaler for pumpning? 
Svar Birgitte Lau.  20 lodsejer som ejer pumpestationen og betaler. Drænrør under Skovløbervej til vores 
mose kan ændres ved at sætte grænsen for vandstanden højere. 
Svar Formand Torben Lindholm: Det drejer sig om at vi tager stilling til om naturplejeudvalget må 
undersøge mulighederne for vandhul og konsekvenser af etableringen. De vil bringe resultatet tilbage til 
generalforsamling næste år. 
Christel Åsen 11. Jeg har brug for at få undersøgt noget mere inden jeg tager stilling. 
Birgitte Dalum Bjerget 9. Har vi stadig adgang til stien fra Bjerget 21 langs bjergmosen? 
Svar Birgitte Lau: Vi har tilladelse til at bruge stien, som går ind over den private grund ved ”Cigarkassen”. 
Husk at brug den, så vi ikke mister retten til at bruge den. 
Bent Bramsen Bjerget 27. Danmarks Naturfredningsforenings arbejde skal ikke indblandes med 
grundejerforeningens arbejde. Ved etablerer et vandhul påvirker vi naturen disse konsekvenser må 
undersøges nærmere. 
Ove Stokholm, Klintbjergvej 30, Det er ikke grundejerne der skal betale. Finansiering skal komme udefra.. 
Svar Formand Torben Lindholm: Enig med Ove Stokholm, der er ikke taget stilling til finansieringen i 
forslaget. Resultatet af undersøgelsen vil blive forelagt næste års generalforsamling.  I øvrigt har kommunen 
også vist interesse for projektet. 
Leif Pedersen Skellet 3, I 40 år lader man det hele stå til og nu skal vi bringe det hele i orden på et halvt år. 
Fatter det ikke. 
Åsen 11 Vi er kommet hertil efter 1963, og vi kunne lide området, som det er med vegetation. Bestyrelsen er 
også bestyrelse for os. 
Leif Pedersen, Skellet 3. Lav et stykke arbejde som alle er interesseret i. Varetag også de 25 % der ikke 
svarede på spørgsmål om beplantning. 
Svar Formand Torben Lindholm: Resumerer forløbet fra før fredningen i 1957 og i dag. Fremhæver at alle 
initiativer er gået igennem generalforsamlingen, det er ikke private interesser bestyrelsen varetager.  
Flere grundejere beklager at udsigter til hav og bugt, der er forsvundet 
Ove Stokholm, Klintebjergvej 30 Er 10 års planen trådt ud af funktion? 
Svar Formand Torben Lindholm Tilsynsmyndighederne har taget over, fordi der var eklatante 
overtrædelser af fredningen i området. Grundejerforeningen er sat ud af spillet, men vi håber at kommunen 
vil se på det store arbejde, der er lavet fra foreningens side. 
Oluf Mørk, Klintebjergvej 28. Om tre fire år sælger jeg. Da vi købte, fik vi at vide at fredningen ingenting 
betød. Nu skal jeg have træerne fældet og min grund bragt i orden inden salg ellers falder prisen på min 
grund. 
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Svar Birgitte Lau Jørgen Stoltz oplyser, at alle undersøgelser tyder på, at ejendomspriserne er markant 
højere i områder med fredningskendelser og andre restriktioner, sammenlignet med områder uden 
restriktioner. Nu er det alvor, gør noget ved fældning inden kommunen henvender sig til jer. Men hvad med 
vandhullet? 
Afstemning for og imod undersøgelse af vandhulsetablering. 31 for, ingen imod. Forslaget blev 
vedtaget 
 
6. Valg tre bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor. 
Torben Lindholm Åsen 8, genvalgt som formand 
Hans Kristian Andersen, Åsen 12-14, genvalgt som bestyrelsesmedlem 
Leif Ølgaard, Bjerget 3, nyvalgt som bestyrelsesmedlem 
Lars Petersen, Skellet 7, genvalgt 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 Dalum, Bjerget 9 Vandværket havde repræsentantskabsmøde 7.6. Økonomien har været i 
vanskeligheder p.gr.a. tab på aktiekurserne, til gengæld har der været indtægter på salg af vand til Højby. Der 
er generalforsamling i august. Der kommer et medlem rundt med lister fra anden grundejerforening i Klint. 
Charlotte, Skellet 4: Ser også problemer ved rydning, nu bliver husene tydeligere. Hvis området tiltrækker 
folk med penge er grundene store nok til at bygge store huse med garager og udhuse 
Uffe Henriksen Åsen 8, ønsker at bestyrelsen anlægger en restriktiv linie ved byggeri af carporte og 
garager. Finder ikke at carporte og garager er nødvendige og ønsker ikke sådanne bygget i området. 
Svar Formand Torben Lindholm Vi er restriktive i behandlingen af byggesager, men vi har kun påtaleret, 
det er kommunen og fredningsnævn der har myndigheden. 
Pelle Åsen 11 Er blevet gjort opmærksom på at vi skal have mobile skraldespande, er bekymret for, hvordan 
de vil fare omkring i området når det blæser, spørger om de kan surres fast. 
Svar formand Torben Lindholm: Der findes en fast station som passer til spanden, den kan ses på 
Odsherredskommunes hjemmeside 
Gunhild Leth Andersen, Klintbjergvej Efterspørger navn og adresser på firmaer der er pålidelige og 
billige til græsslåning og rydning af træer. 
Ole, Bjerget 32 Vil godt i kontakt med andre grundejere, som har behov for at få service til deres 
græsslåmaskiner. Ole har kontakt med en reparatør som vil hente maskinerne og ordne dem og returnere 
dem. Prisen for afhentningen vil være 25,- kr. hvis der er 20 grundejere, der aflevere samlet. Ønsker denne 
information på hjemmesiden. 
Charlotte, Skellet 4 er bekymret for at rydningsaktivisterne vil skabe mere støj i området og beder folk 
respektere arbejds- og stille tiderne i området. Fra kl. 9 til 12 og fra 15 til 18 må der arbejdes med støjende 
værktøj. Søn - og helligedage kun fra kl. 9 til 12. Flere bekræfter Charlotte iagttagelser og beder om at 
tiderne overholdes.  
Formand Torben Lindholm.  Bestyrelsen overvejer eventuelt at etablere et abonnement ordning med et 
træfældningsfirma, for at holde grundene fri af selvsåede træer. Hvis vi går sammen om en sådan ordning, 
kunne vi sikkert opnå rabatter.   
 
Formanden takker for en god saglig debat. Et farvel og mange tak til Kim Nordsten, der nu slutter sit 
arbejde i bestyrelsen efter 6 år. 
 
.  
     
Referent: Sekretær Berit Fekkes 
 


