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Referat fra ordinær generalforsamling den 1. juli 2012 kl. 10 til 12 på Højby Kro 
Tilstede var 42 grundejer, 28 var stemmeberettiget og 3 havde afgivet deres fuldmagt. Den konstituerede 

formand Poul Tonny Kjer bød velkommen.  

 

1. Valg af dirigent:  

Kim Nordsteen fra Bjerget 15 blev valgt som dirigent og han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

2. Beretning fra formand 
Poul Kjer har sammen med Eva huset på Åsen 5-7, et hus som er overtaget efter svigermor. Eva er kommet i 

Klint siden tresserne. Poul har været her siden slutningen af halvfjerdserne.   

Torben Lindholm, som har været en energisk formand i næsten et årti, han har af personlige årsager ønsket 

at trække sig fra formandsposten. På bestyrelsesmødet i november blev det besluttet, at Poul overtog posten, 

som fungerende formand. Torben er fortsat i bestyrelsen som suppleant. Poul takker Torben for hans utrolig 

energisk og engageret indsats som formand. 

Vejene: Som vedtaget på sidste generalforsamling, blev der i efteråret lavet en ekstraordinær vedligeholdelse 

af Bjerget. Hældningen blev rettet op og der blev lagt ny asfalt, Pris ca. 33.000 kr. Resultatet er ikke det vi 

ønskede. Det er muligt at vi fremover skal til at gøre noget mere, noget anderledes eller acceptere at sådan 

ser vores veje altså ud. Dette er et selvstændigt beslutningspunkt senere på dagsordenen.  

Gravearbejde på Åsen.  Nyrup vandværk der har udskiftet hovedvandledningen. De berørte grundejere har 

været kontaktet direkte af vandværket. 

Leif Ølgaard, der har været ildsjælen for vedligeholdelse af vores veje gennem en årrække. Leif har 

imidlertid meddelt, at han ikke ønsker genvalg. Jeg ønsker at sige tak til Leif for sin ihærdige indsats i 

bestyrelsen  

Hans-Kristian vil jeg gerne sige tak til for hans ihærdige indsats i foreningen ikke mindst i forbindelse med 

behandling af byggesager. Hans-Kristian ønsker ikke genvalg. 

Grenafhentning gange 2  i løbet af perioden. Tak til naturplejeudvalget for koordinering af denne indsats. 

Fredningssagen: I september havde Berit og Torben et kort møde med borgmesteren omkring manglende 

effektuering af de varslede pålæg, som 12 grundejere fik tilbage i 2008 vedrørende beplantningen på deres 

grunde.  Mødet gav ikke anledning til konkrete aktioner. 25. maj blev der afholdt en ny besigtigelse hos de 

samme grundejere med deltagelse af fredningsdommeren, repræsentanter for Odsherred kommune, 

grundejerforeningen, Naturfredningsforeningen samt de berørte grundejere. På mødet blev der givet tilsagn 

fra fredningsdommeren om at sende en opsummering inklusiv eventuelle pålæg. Jeg har imidlertid endnu 

ikke modtaget denne opsummering. Jeg har således ikke nogen mulighed for at gå nærmere ind i resultatet af 

besigtigelsen. Imidlertid har medlemmerne af Naturplejeudvalget 27. maj fremsendt et forslag til beslutning 

baseret på denne besigtigelse. Dette forslag er vedlagt indkaldelsen og er et punkt til beslutning på denne 

generalforsamling. 

Spørgsmål til beretning: 

Bent Bramsen, Bj.27: Hvem har rejst fredningssagen? 

Ove Stokholm, kl.bj.v 30: Hvem besluttede, hvem der skulle besøges? 

Hans Kristian (næstformand): Det var kommunen, som ønskede at åbne udsigten i de to slugter mod 

Kattegat, for at flest mulige fik udsigt til det smukke landskab. 20 grundejere blev besøgt i 2008 af 

Fredningsmyndighederne m.fl.. 12 havde ulovlig beplantning og flere af dem søgte dispensation, sagen blev 

ikke afsluttet ved første besigtigelse, vi har ventet 4 år på svar. 

 

Beretning fra formand for naturplejeudvalget 

Sidste år anmodede vi grundejerne om at fjerne eller beskærer al beplantning, der var indenfor tre meter fra 

vejens midte.75 % gjorde noget ved det. De sidste 25 % reagerede ikke eller kun med sparsom klipning af 

beplantning i vejkant. Derfor kan vi blive nød til at anmelde dem, som har beplantning i vejarealet, til 

kommunen.  Ejerskabet for vejene er uklart mange steder. Det er ikke alle grundejer, som ejer vejen ved 
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deres grund. Grundene blev i sin tid udstykket af firmaet ”Solgrund”, som også var ejer af vejene, men 

firmaet gik konkurs. Ejerskabet er p.t. ukendt, derfor er det sandsynligvis det offentlige, der ejer vejene i 

Klint Bakker. 

 

Sagen om vandstanden i mosen er en føljeton, hvor der ikke sker så meget.. Vi rykker kommunen uden 

resultat, og imens fortsætter udtørringen. Kommunen kan ikke løfte bevisbyrden, de har ikke mandskab og 

midler til det store arbejde. Der er mange luftfoto, som evt. kan bevise udtørringen, men ingen ressourcer til 

arbejdet. 

Grenafhentningen er gået fint i år, alle har lagt grenene som ønsket og det har billiggjort afhentningen, så tak 

til grundejerne for dette. 

Spørgsmål til naturplejeudvalget  

Bent Bramsen, Bj.27: Det er ikke klædeligt at naturplejeudvalget forfølger andre grundejere. Mosens 

vandspejl er uforandret fra min måling i 1985, hvor den 48 cm under havoverfladen, i dag er den 49 cm 

under havoverfladen. Det kan godt være, den har været højere i den mellemliggende periode. Men det er 

urimeligt at forfølge de tre grundejere. Vi skal stoppe skydningen. 

Birgitte Lau: Mosen er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Grundejerne ved mosen har gravet og ført 

vandet væk. Ændringen er sket i mellem 2001 og 2003. Nu er vandfuglene væk og der er ingen vandspejl.  

Bent Bramsen, Bj.27: Der er masser af fugle, snoge, gravænder, der er ingen ændringer sket. Vandspejlet 

var en menneskelig udgravning. Lad nu være med at bekæmpe naboerne. 

 

Formanden og naturplejeudvalgets beretninger blev godkendt. 

 

3. Regnskab til godkendelse.  

Kasserer Grethe Henriksen fremlagde regnskabet, hvor der har været ekstra høje udgifter til vejene. 

Medlemmerne opfordres til at betale rettidigt inden den 1.9.2012. Grethe har rykket 22 medlemmer for 

betaling én gang. Flere er blevet rykket to gange og alle der ikke betalte rettidigt er kontaktet telefonisk. Da 

det er et ulønnet job at være kasserer, bedes medlemmerne respektere Grethes arbejde og betale til tiden. 

Spørgsmål til kassereren: 

Ove Stokholm, kl.bj.v 30: Vil godt vide hvor stor restancen er og mangler at vide, hvad der er passiver og 

aktiver i foreningen. Er utilfreds med den måde, der føres regnskab på.  

Bjarne Anderson, revisor i foreningen: Dette regnskab er ikke et firmaregnskab, med dobbelt bogholderi, 

det kan nærmest sammenlignes med et husholdningsregnskab. Hvis det ikke giver mere power at ændre 

regnskabsmetoden, er jeg imod at gøre det mere kompliceret end det er nu. 

Uffe Henriksen, gift med kassereren: Der er ingen sanktionsmuligheder, hvis folk ikke betaler. Jeg ved, 

hvilket stort arbejde Grethe gør for at få pengene hjem. Muligvis skulle vi have en gabestok for alle de 

dårlige betaler. 

Torben Lindholm, Åsen 4: Hvis folk ikke betaler kan vi bede kommunen inddrive vejbidraget, som er 

nogenlunde det samme som kontingentet. 

Bent Bramsen, Bj.27: Vi kunne give folk amnesti og lade alle begynde på en frisk. Utilfreds med at 

girokortet kommer så tidligt, vil godt have det 14 dage før betaling. 

 

Regnskabet blev godkendt 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2013 samt fastlæggelse af kontingent  

Konst. formand Poul Kjær, fremlagde budgettet.  

 

Kontingentet fastholdes på 700,- kr. årligt. Der betales 100,- kr. ved restance. 

 

Budgettet og kontingentet blev vedtaget  
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5. Forslag fra medlemmerne  

A. Fredningssag fremsendt af naturplejeudvalget  

Birgitte Lau: I 10 år har vi arbejdet på at opfylde fredningens intentioner, vi har fulgt alle de anvisninger der 

er blevet givet fra fredningsmyndighederne. Ved besigtigelsen med fredningsmyndighederne den 25.maj i år 

på de 12 grunde, stod det os klart, at vi ikke kommer videre uden en naturplejeplan. Da vi startede arbejdet 

for 10 år siden tog vi foto af alle udsigter, billederne fra dengang har jeg sammenlignet med, hvordan der ser 

ud nu. Flere steder er der mere lukket og andre er det status quo. Kun ét sted er udsigten blevet bedre, det er 

på toppen af Åsen, hvor man nu kan se mod Hundested. Skrænten ned mod mosen er blevet ryddet  og ligeså 

skråningen ved Bjerget 24.  

Vi kommer ikke videre uden en naturplejeplan, der muliggør en tredje parts vurdering af det samlede 

område. Jeg vil godt høre, om der er tilslutning til at bede grundejerforeningens bestyrelse undersøge 

mulighederne for et sagsanlæg mod kommunen? Og hvad med naturplanen? Vi kan påpege at de har 

misligholdt deres ansvar i forhold til fredningen. Vi ønsker en diskussion om konsekvenserne ved at lægge 

pres på kommunen for at få dem til at gøre en indsats. 

Poul Tonny Kjer: Fredningsbestemmelserne for området giver ikke den beskyttelse, som vi troede den 

gjorde. Bestyrelsen er derfor interesseret at få tredje part til at udarbejde en naturplejeplan for området, som 

kommunen kan arbejde efter og som kan forhindre at området gror til. Vi ønsker at lade den proces, som vi 

har sat i gang køre videre, selv om vi ved at det har lange udsigter. Der kommer ikke en mand fra kommunen 

med en motorsav i morgen for at fælde træer. Det bedste vi selv kan gøre er at fælde træerne på vores egen 

grund og at tale med naboen om de træer, der er til gene for vores udsigt. 

Spørgsmål: 

Jette Eeg, Åsen19: det er dejligt at bevæge sig rundt i området og se ud over landskabet, det er ej 

nødvendigt at fælde alle træer, det er godt med træer, der kan peges ud og kendetegner stedet. 

Bent Bramsen, Bj.27:I fredningen står ikke noget med udsigter, men at morænelandskabet med de store 

terrænforskelle, der skal bevares så man kan se landskabet. Grundejerne forventede ikke at de træer de 

plantede skulle fjernes. Der var store udgifter forbundet med at etablere fredningen, med erstatning til 

kalkbruddet, sagsomkostninger, m.v 

Uffe Henriksen Åsen 8: jeg startede med at plante 50 fyrretræer, der voksede vildt, de er nu fjernet. Få det 

ind i Jeres københavnerhoveder, at alle de mange træer udenfor 10 meters zonen skal væk. Vi kan selv løse 

problemet, vi behøver ikke en retssag mod kommunen. 

Bjarne Andersson, Skrænten 8: Morænelandskabets former er skjult i en grøn mur – Hvad er forskellen 

mellem dette og udsigt? 

Bent Bramsen, Bj.27: Sigtet er den landskabelige kvalitet. 

Bente Hanke, Bj.26: Landskabelig kvalitet er udefinerligt, meget svært at fortolke 

Birgitte Lau, Skrænten 8 Upræcise formuleringer kan tolkes på mange måder, derfor en plejeplan 

nødvendig for at opfylde formålet med fredningen. Jeg vil godt høre, om der er stemning for retssag mod 

kommunen? Og hvad med naturplejeplan? 

Villum Sejrsen, Bj.17: Skærby Strand har fået en plejeplan, udarbejdet af Jørgen Stolz, den er værd at læse. 

Hans Kristian Andersen, Åsen 12: Støtter plejeplan er imod retsag. 

Peter Frisendal, Skrænten 6: Er rasende over udfaldet af besigtigelsen fra fredningsnævn, hvad er 

bestyrelsesmedlemmerne reaktion på den mundtlige afgørelse. 

Berit Fekkes, Åsen 1: Mistede min tro på at retssystemet kan hjælpe med at føre fredningen ud i livet. Det 

bliver ikke min levetid, at landskabet bliver åbent.. Det enkleste er at vi selv går i gang med at fælde træer. 

Torben Lindholm, Åsen 4: 10 års arbejde hvor vi har ageret i overensstemmelserne med anvisning fra 

fredningsmyndighederne. En besigtigelse i 2008, hvor der aldrig kom nogen respons på, trods adskillige 

rykkere. Den nye besigtigelse i maj 2012, hvor vi får at vide af naturstyrelsen, at der er tale om forældelse og 

passivitet, og vi derfor ikke kan gøre noget. Efter min mening er dette urigtigt, da passivitet først træder i 

kraft når, der er truffet en beslutning. Jeg ved at Fredningsdommer har til hensigt at anbefale en plejeplan. 

Jeg har talt med kommunen, de er ved at udarbejde en synopsis, der skal bruges som oplæg for en ph.d 

studerende. Ph.d opgaven  skal danne baggrund for en  plejeplan for vores området.  
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Poul Kjer: Jeg har læst 40 sider om, hvad en naturplejeplan er: ”Det er et instrument til at få en 

fredningsbestemmelse tilbage til fredningens intentioner” 

Bent Bramsen, Bj.27: Plejeplanen for engen havde en god start. Vi har modtaget 5000,- kr. fra kommunen 

til bortkørsel af kvas, ellers er kommunen ikke engageret mere.  

Ved ikke hvor man står i forhold til grundejerforeningen, de er påtaleberettiget til offentlige myndigheder, 

nogen gange farer de for voldsomt frem, det en dårlig stil, for så bliver de vores fjender. Bedre med 

meditationsproces. Gennemgår denne.  

Ove Stokholm, kl.bj.v 30: Uenig med Birgitte Lau og utilfreds med grundejerforeningens arbejde. 

Torben Lindholm, Åsen 4: Generalforsamlingen tager beslutningerne, grundejerforeningen fører dem ud i 

livet. Vi har en påtalepligt, hvis vi får en viden om, at der foregår ulovligheder og vi orienterergrundejeren 

om at det er ulovligt, det han gør, og han alligevel fortsætter ulovlighederne, så henvender vi os til 

kommunen. Hver gang vi har gjort det har det været relevant. 

Bent Bramsen, Bj.27 Det er en ret ikke en pligt. 

 

Afstemning om forslag: 7 for, 22 imod og 2 stemte hverken for eller imod 

Forslaget er forkastet  

 

Alternativ til dette forslag er følgende: 

Hvor mange støtter: En kommunalt udarbejdet naturplejeplan, som er en 3. parts vurdering af området 

Vedtaget alle for, ingen imod 

 

5.B. Forenkling af administration, hvor al post foregår via e-mail og medlemmer uden IT adgang skal 

anmode formand om at få tilsendt brev med postvæsnet. 

Vedtaget alle for ingen imod 

 

5.C. Nedsættelse af et vejudvalg 

Vedtaget alle for ingen imod 

 

6. A.Valg af en formand, to bestyrelsesmedlem og en suppleant  

Poul Tonny Kjer, Åsen 7, valgt som formand 

Bjarne Stabell, Bjerget 6 valgt som bestyrelsesmedlem 

Ingen stillede op til sidste bestyrelsespost, som er ubesat 

Torben Lindholm, Åsen 4 valgt som suppleant 

 

Valg til revisor 

Bjarne Anderson, Skrænten 8 blev genvalgt som revisor.  

 

6. B.Naturplejeudvalget  

Peter Frisendal Skrænten 6, genvalgt 

Jacob Jacobsen Skrænten 2, valgt 

 

Birgitte Lau ønsker ikke at genopstille.  

Senere takkede formanden hende for det store arbejde, hun har gjort i udvalget gennem 10 år 

 

6.C. Vejudvalget 

Uffe Henriksen, Åsen 8 valgt som udvalgsformand  

Bent Bramsen, Bjerget 30 valgt som medlem 

 

7. Evt. 

Berit Fekkes, Åsen 1 
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Badebroen ved havnen i Klint, er opsat af grundejerforeningen Klint af 1972. De har en permanent tilladelse 

til at sætte broen op i badesæsonen. Alle har ret til at benytte broen. Nu er broen gammel og det er svært at få 

reservedele, derfor skal den skiftes. Grundejerforeningen har gennem år sparet en del sammen til en ny bro 

pris ca. 135.000,-kr, de vil søge midler i diverse fonde, for de penge de ikke har. Herefter er kassen tom og 

de anmoder nu de fem andre grundejerforeninger i området om økonomisk og praktisk støtte til 

vedligeholdelse. Hvis alle grundejerforeninger i Klint går sammen og opretter et brolaug med repræsentanter 

fra de implicerede grundejerforeninger, vil udgifter være ca.45 kr. pr. medlem årligt. Vi kan intet beslutte 

under evt. Dog vil jeg godt høre om, der er nogen som er imod at vi undersøger nærmere, om vi skal indgå i 

dette samarbejde. Vi tager endelig beslutning om deltagelse i brolauget ved næste generalforsamling.  

Ingen er imod vi fortsætter undersøgelsen. 

 

Referent Berit Fekkes 


