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Referat fra ordinær generalforsamling den 7. juli 2013 kl. 10 til 11 på Højby Kro 
Tilstede var 34 grundejer, 20 var stemmeberettiget.  

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 
Formanden bød velkommen til de nye medlemmer i grundejerforeningen 

 Helle og Mikkel Snack, Klintebjergvej 28 

 Peter Sylvest og Jette Kate Nielsen, Bjerget 11  

 

Siden sidste generalforsamling har kommunen sat gang i processen med at få etableret en naturplejeplan for 

området. Formålet med naturplejeplanen er, at få en mere operativ tolkning af intentionen med den 

fredningsbestemmelserne, der er lyst for området. I den forbindelse er der etableret et samarbejde mellem 

Odsherred Kommune og Københavns Universitet(KU).  

 

På KU har en speciale studerende vagt at skrive afgangsopgave om vores fredning, de problemer vi har med 

fortolkningen og komme med et bud på en operativ tolkning af fredningsbestemmelsen. Afleveringsfristen 

for dette speciale er 1. august 2013. Bestyrelsen har haft et enkelt møde med den specialestuderende, hvor vi 

fik en kort introduktion til den igangværende proces. Herefter er det op til Odsherred Kommune at tage 

stilling til, hvordan forslaget kan indgå i en plejeplan, inden det sendes til høring blandt de berørte parter. For 

nuværende har vi ingen information om, hvornår Odsherred Kommune er klar til at sende plejeplanen til 

høring. 

 

Ud over den almindelige vedligeholdelse af vejene har der i foråret været en ekstraordinær vedligeholdelse af 

Bjerget mellem nr. 10 og 11. Dette arbejde er gennemført efter at vi havde modtaget en påtale fra 

kommunen. Reparationen har været uden omkostninger for foreningen. Flere detaljer ved Vejudvalget.  

 

Der er kommet gang i byggeriet igen. I perioden har der været 3 byggesager 

 Klintebjergvej 28, hvor der er bygget et nyt sommerhus. Sagen er afsluttet 

 Skovløbervej 34, byggeriet er godkendt af bestyrelsen og afventer en endelig godkendelse fra 

Fredningsnævnet/kommunen 

 Åsen 19 byggeriet er godkendt af bestyrelsen og afventer en endelig godkendelse fra 

Fredningsnævnet/kommunen 

 

Der har været afhentning af grenaffald i december til flis og her i juni til Sankts Hans bålet i havnen. 

 

Spørgsmål til formandens beretning  

Gunhild Leth- Andersen, Kl.bj.vej 23: Vi havde besøg af fredningsmyndighederne sidste år og fik pålagt 

en rydning, hvad sker der med det, er det færdigt eller hvad. Kommer de igen? 

Svar: Torben Lindholm 

Efter gennemgang af de 12 grunde i området i maj 2012, skrev fredningsdommeren til kommunen og bad 

dem om, enten at besigtige alle grunde i området, for at se om disse var i overensstemmelse med fredningen 

eller at de udarbejder en plejeplan for området. I plejeplanen fastsættes retningslinjerne for, hvordan 

beplantningen skal være i området og hvordan den skal vedligeholdes. Kommunen valgte at udarbejde en 

plejeplan og dette arbejde er nu i gang. Den studerende, som er sat på opgaven bruger grundejerforeningens 

arbejde fra de sidste 10 år som grundlag for opgaven. Vores 10 årsplan fra 2002 og den efterfølgende 

gennemgang af al beplantning på samtlige grundene danner baggrund for kommunens plejeplan. 
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Svar Leif Pedersen Skellet 3 Vi havde også besøg i 2012 og fredningsmyndighederne har besøgt os igen i 

år.    

Gunhild Leth – Andersen spørger til, hvad der skal bygges de tre steder. 

Svar: Formand Poul Kjær  

Klintebjergvej 28, byggeriet færdigt 

Åsen 19-21 vil bygge et shelter,  

Skovløbervej 34, tidligere Bjerget 31 ansøgt om tilladelse til at bygge et stort gæstehus 

 

Beretning fra naturplejeudvalget v/ Peter Frisendal Skrænten 6: 

Det har været et stille og roligt år. Beplantningen vokser og bliver ikke holdt nede, dette giver problemer i 

forhold til skralde bilerne på vejene. Derfor skal grundejerne fjerne beplantning i vejkanten og slå græsset i 

ud mod vejen. 

 

Spørgsmål 

Tove Hyldegaard, Åsen 25 Vi har ikke fået hentet vores grenaffald de sidste to gange. Gør jeg noget 

forkert? 

Torben Lindholm Åsen 4 har heller ikke fået hentet sit grenaffald.  

Svar: Formand Poul Kjær: Grenaffald skal ligge, så det er synligt fra vejen, i vejkanten med enderne 

vendende ud mod vejen 

Trist at det er sket. Vi vil bede vognmanden være mere opmærksom på jeres ejendomme ved næste 

afhentning.  

 

Beretning fra vejvalget v/ Uffe Henriksen, Åsen 8 

Vi fik i foråret et surt brev fra kommunen, som var utilfredse med den løse vejkant udfor bjerget 12. 

Kommunen gav os et påbud om at få reetableret vejkanten inden 1. maj. Ud fra gamle foto er vejen nu 

tilbage, som den var. Der er lagt jord på den løse asfalt i kanten, sået græs og lagt store sten i den side, der 

skråner ned mod nr. 12, for at forhindre kørsel i kanten af vejen.   

 

Da vi bor på en høj bakke af grus, derfor er det mærkeligt, at vi hvert år lægger grus på vejene. Jeg har 

undersøgt mulighederne for at skrabe vejene i stedet, men nuværende vognmand har ikke redskaberne til det. 

Jeg vil fortsat undersøge, hvem der kan skrabe vejene og hvad det koster. I mellem tiden vil jeg anmode 

grundejerne om selv at fylde grus i hullerne ud for deres grund, alle de bunker som ligger i området skulle 

være fyldt op. 

 

Spørgsmål til vejudvalget: 

Birthe Jensen Bjerget 29: Savner grusbunker vest for Åsen 

Svar: Uffe Henriksen: Jeg skal sørge for opfyldning af grusbunkerne vest for Åsen. 

Leif Pedersen Skellet 3: Er utilfreds med de mange tunge lastbiler, der kører i området i forbindelse med 

byggeri, spørge om det ikke kan forbydes, at lastbiler med et bestemt akseltryk færdes på vore veje, da de 

kører vejkanterne op, så regnvandet ikke kan komme væk fra vejen. 

Svar: Formand Poul Kjær: Det er kun politiet, som må sætte skilte op, det vil være ulovlig, hvis vi gør det. 

Leif Pedersen Skellet 3: Vejene bliver ikke rettet op efter byggeri, de er ødelagt. Skal folk ikke sørge for 

reparation af de skader kørsel forvolder på vejene, når de bygger eller betale for skaderne? 

Stokholm, Klintebj.vej 30: Hvor meget skal de betale? 

Svar: Formand Poul Kjær: I 2011vedtog vi et fast beløb på 50,- kr. pr. bygget kvadratmeter ved til -, ny - 

og ombygning, som kompensation for vejskader ved byggeri. Vi har ikke haft byggesager efter den ordning 

før nu. Tidligere blev det skønnet, hvor stor slitagen var, hvilket er svært at afgøre retfærdigt.  

Leif Pedersen: Bliver vejskaderne så repareret? 

Svar: Formand Poul Kjær: Så snart vi har betalingen bliver arbejdet udført 
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Formandens, naturplejeudvalgets og vejudvalgets beretninger blev godkendt. 

 

3. Regnskab til godkendelse.  

Kasserer Grethe Henriksen fremlagde regnskabet. Medlemmerne opfordres til at betale rettidigt inden den 

1.9.2013. Grethe har rykket 16 medlemmer for betaling én gang i 2012, hvilket er bedre end 2011. 

Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2013 samt fastlæggelse af kontingent  

Formand Poul Kjær, fremlagde budgettet.  

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

Budgettet og kontingentet blev vedtaget uden spørgsmål 

 

5.Forslag fra medlemmerne  

Økonomisk hjælp til vedligeholdelse af badebro på Klint Havnevej. Forslaget indebær at 

grundejerforeningen skal betale 50 kr. pr. medlem = 3200,- kr. årligt.  

Afstemning om forslaget 7 medlemmer for, 13 imod.  

Forslaget er nedstemt 

De 7 som stemte for forslaget opfordres til at sætte et beløb ind på konto i  

Sparekassen Sjælland 0517 230808 

 

6A. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant og 1 revisor.  

Berit Fekkes (sekretær)genvalgt.  

Grethe Henriksen (kasserer) genvalgt. 

Jette Kate Nielsen, Bjerget 11, nyvalgt bestyrelsesmedlem 

Torben Lindholm(suppleant) genvalgt.  

 

Bjarne Andersen(revisor) genvalgt.  

 

6 B. Valg til naturplejeudvalg 

Peter Frisendal Skrænten 6, genvalgt 

Jacob Jacobsen Skrænten 2, genvalgt 

 

6.C. Valg til vejudvalget 

Uffe Henriksen, Åsen 8 genvalgt som udvalgsformand  

Bent Bramsen, Bjerget 30 genvalgt som medlem 

Leif Pedersen, Skellet 3 nyvalgt som medlem 

 

7 Evt 

Er der nogen huse til salg i området? 

Stokholms hus Klintbjergvej 30 kan fortsat købes. 

 

Lena Røgilds gør opmærksom på at Sejrsens hus Bjerget 17, står og forfalder og spørger om nogen ved noget 

om ejeren. Det er der ingen, der gør. 

 

Referent  

Berit Fekkes 


