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Referat fra ordinær generalforsamling 5. juli 2009 kl. 10 til 12 på Højby Kro 
Der var 41 fremmødte grundejere. Formand Torben Lindholm bød velkommen.  
 
1. Valg af dirigent:  
Kim Nordsteen fra Bjerget 15 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2a. Beretning fra formand: 
Formanden berettede om bestyrelsens arbejde i 2008. Beretning kan læses på hjemmesiden. 
 
Spørgsmål til beretningen: 
Birgitte Lau, Skrænten 8. Spørger om det er muligt at opkræve en kvadratmeter pris til de grundejere som 
bygger, som kompensation for de skader, der opstår i forbindelse med den ekstra kørsel af tunge køretøjer på 
vejene. BL er også bekymret for vejstykket mellem Bjerget 8 og 11 som har et stærkt fald, dette har givet 
problemer især ved glatte veje. 
Svar Formand Torben Lindholm. Støtter BL’s forslag, allerede nu er det muligt at opkræve beløb af 
grundejerne, når der bygges. TL mener, at de skrå veje opstår, fordi beplantningen på grundene kommer ud 
over vejgrænsen, dette tvinger bilister over i modsatte side af vejen, hvilket gør vejene skræve. TL anmoder 
endnu en gang grundejerne om at fjerne beplantningen langs vejen. 
Tove, Klintebjergvej 30 spørger om det ikke er muligt at beskærer grundejernes træerne i stedet for at 
reparere vejene. 
Svar Formand Torben Lindholm: Dette ville være selvtægt og er derfor ikke muligt. 
Tove, Klintebjergvej 30 Er det muligt at kommunen kan gøre dette, de kan jo ikke komme frem med deres 
biler. 
Svar Næstformand Hans Kristian Andersen. Kommunen har 1000 km af sådanne sommerhusveje det er 
utopi at tro at de vil foretage sig noget. 
Herefter blev beretningen godkendt med applaus. 
 
2b. Beretning fra naturplejeudvalget ved naturplejeudvalgsformand Birgitte Lau 
 
Der har været afhentet grene i december 2008 og juni 2009. 
På baggrund af de seneste udgifter til flisning vurderede vi at afhentning ville være den billigste løsning. 
Der er stadig behov for at grundejerne er omhyggelige med at lægge grenene så de nemt kan samles op af en 
grab, og det er også stadig et problem, at der lægges mange mindre bunker i stedet for færre større bunker.  
Rødder må ikke lægges i bunken. 
Bjergmosen 
Naturplejeudvalget fik ved generalforsamlingen 2008 mandat til at undersøge mulighederne for at etablere et 
vandhul på Grundejerforeningens grund i Nørre Bjergmose. Formålet var et bibeholde og forbedre 
naturværdierne i og omkring mosens området, da vi over en årrække har observeret at mosens nuværende 
vandspejl er blevet formindsket. 
På telefonisk forespørgsel til kommunen har naturplejeudvalget fået oplyst, at man generelt er særdeles 
tilbageholdende med at give dispensationer til gravning af vandhuller i moser. Vi fik det indtryk, at en sådan 
tilladelse kun ville blive givet, hvis det kunne godtgøres, at en specifik værdifuld dyre - eller planteart var 
konkret truet af udtørringen, og det kunne sandsynliggøres at en gravning af et vandhul ville afhjælpe 
truslen. 
På den baggrund mener naturplejeudvalget ikke, at der er nogen grund til at fortsætte med undersøgelserne, 
for der foreligger så vidt vides ikke sådanne trusler. 
 
Naturindholdet i mosen vil også kunne forbedres, hvis vandstanden i mosen hæves, og på dette område er der 
måske håb forude. Danmarks Naturfredningsforening  har nemlig i 2008  henvendt til kommunen og bedt 
om et eftersyn af såvel Nørre Bjergmose som Søndre Bjergmose, som begge er beskyttet i henhold til 
Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. 
 
Der foreligger ikke nogen endelig afgørelse i sagen endnu, men kommunen har haft et møde med Bjergmose 
Pumpelag - som står for afvandingen - i april 2009, hvor man har konstateret, at der er foretaget en 
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“hårdhændet” opgravning omkring drænrøret, der leder vand væk fra Nørre Bjergmose.  
Kommunen har påtalt denne opgravning og vil sikre, at mosens vandniveau genetableres i forhold til 
eksisterende luftfotos, og at der fremover ikke sker en yderligere afvanding af mosen. 
Dette vil efter det oplyste ske på den måde, at kommunen v.hj.a målinger og luftfotos vil etablere et mål for, 
hvordan vandstanden i mosen skal være. Dette mål vil blive afsat v.hj.a en GPS, og der vil blive placeret en 
pæl der viser denne vandstand.  
Disse målinger af den lovlige vandstand er endnu ikke foretaget, men det skønnes fra kommunens side at den 
formentlig vil ligge ca. 15-20 cm. over den nuværende vandstand. 
Dette kan betyde en del for naturindholdet i mosen, selv om det måske ikke lyder af meget. 
 
Naturplejeudvalget har ikke haft egne møder i det forløbne år, men deltaget i de ordinære bestyrelsesmøder 
for så vidt angår naturplejesager. Da vi jo stadig afventer kommunens og fredningsnævnets beslutninger, har 
der ikke været yderligere arbejde for udvalget. 
 
Birgitte foreslår at vi afholder en aktivitetsdag i efteråret hvor vi fjerner vækster ved vejkanten til  mosen 
Grundejerne møder op med buskrydder og sakse BL forventer at arbejdet er overstået på et par timer.  
Spørgsmål til naturplejeudvalgets beretning. 
Jette Bertelsen, Bjerget  7. Fortæller at Klintbakker er et historisk område, og der har levet folk her i 5000 
år. Der er fundet rester fra bopladser. Jette Bertelsen vil oplyse en hjemmeside fra Nationalmuseet, hvor der 
kan læses mere. Når sekretæren får webadressen, vil vi lægge den ud som et link på vores egen hjemmeside. 
Naturplejeberetningen blev godkendt. 
 
3. Regnskab til godkendelse.  
Kasserer Grethe Henriksen fremlagde regnskabet, som blev godkendt 
 
4. Fremlæggelse af budget for 2009 samt fastlæggelse af kontingent  
Formand Torben Lindholm, forelagde budgettet. Kontingentet fastholdes på 700,- kr. årligt. Der betales 100,- 
kr i gebyr for forsent betalt kontingent. 
Budgettet og kontingentet blev vedtaget  
 
5. Forslag fra medlemmerne  
Der er ikke kommet nogle forslag 
 
6. Valg to bestyrelsesmedlemmer, en suppleant og en revisor. 
Grethe Henriksen, Åsen 8, genvalgt som bestyrelsesmedlem 
Berit Fekkes, Åsen 1, genvalgt 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. 
 
Spørgsmål fra Lena Røgilds, Bjerget 8. Der er to ubebyggede grunde på Bjerget, vegetationen er i voldsom 
vækst her, dette giver gener for biltrafikken, det er svært at komme om hjørnet fra Klintebjergvej til Bjerget, 
derfor bruges Åsen. Hvad kan vi gøre? 
Svar Birgitte Lau, Skrænten 8. Naturplejeudvalget vil kontakte grundejerne. 
Tove, Klintebjergvej 30 Foreslår at væksterne bliver beskåret af en entreprenør og regningen sendt til 
grundejerne. 
Svar Birgitte Lau, Skrænten 8. Vi kan ikke kontakte entreprenørerne på andres vegne. Naturplejeudvalget 
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kan anbefale grundejeren forskellige entreprenører til arbejdet, og så må de selv lave aftalen. 
Svar Formand Torben Lindholm: Fortæller at beredskabschefen for brandvæsnet tit oplever at de ikke kan 
komme igennem vejene med deres store udrykningskøretøjer p.gr.a beplantningen. I den situation forcerer de 
sig frem, og lader grundejerne betale skaderne på køretøjerne, værst er det dog, at de ikke når frem i tide.  
Leif Petersen Skellet 3. Synes renovations bilerne er meget store, de kommer tidligt om morgnen, og de kan 
ikke vende på Skellet, så bakker de hele vejen tilbage, hvilket giver støjgener. 
Svar Formand Torben Lindholm: Kommunen har lovet at det er de små vogne, der kommer i vores 
område. 
Svar Birgitte Lau, Skrænten 8. Jeg bygger og har fundet ud af Stark i Nykøbing gerne kører varer ud med 
små vogne.  
BL Kommer tilbage til problemet med den skrå del af Bjerget mellem nummer 8 og 11, er usikker på hvem 
der er ansvarlig hvis der sker en ulykke på stedet.  
Jacob Jacobsen, Skrænten 2. Er også bekymret for vejstykket på Bjerget der skråner, har oplevet en 
ambulance, der skred ud, og som han måtte hjælpe en vinterdag. 
Svar Formand Torben Lindholm: Vi ofre Bjerget øget opmærksomhed. 
 
Kim Nordsteen Bjerget 15: Ønsker at grundejerne overholder reglerne for motoriseret værktøj, Fordi det er 
til stor gene for andre at, der altid er motorstøj i området. 
Tiderne er for hvornår du må bruge motoriserede værktøj:  
Alle dage fra kl. 9 til kl. 12 
Mandag til lørdag også fra kl. 15 til kl. 18 
 
Lena Røgilds, Bjerget 8: Ønsker at skraldespands skjulerne ikke placeres i andres udsigt  
 
Tonny Landy, Åsen 25. Vil godt have hjælp til at få vurderet om hans beplantning er til gene for trafikken 
Svar Birgitte Lau, Skrænten 8. Alle grunde har matrikel pæle der markerer grundens hjørner. Vi er selv 
ansvarlige for at beplantningen ikke går udover grunden 
Kim Nordsteen, Bjerget 15. Kommunen har udgivet en folder, hvor de beskriver reglerne 
Fru Jacobsen, Bjerget 11, Har kontaktet kommunen for at få hjælp til at udbedre vejstykket mellem dem og 
nr. 8. Kommunen vil ikke gøre noget, siger det er grundejerne selv der er ansvarlig for veje 
Svar Formand Torben Lindholm: Bestyrelsen vil undersøge hvad det koster at få repareret vejstykket. Der 
er ikke penge på budgettet til opgaven, vi må forudse at det bliver nødvendigt at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling for at løse problemet for det bliver dyrt at rette den vej op. 
Leif Ølgaard, Bjerget 3 Vi vil undersøge hvad der skal til for at løse problemet og hvor meget det koster 
 
Til slut takkede Formanden for god ro og orden og bød især velkommen til de nye grundejer på Bjerget 19 
og Bjerget 1, begge steder har der været generationsskifte 
Referent: Sekretær Berit Fekkes 
 


