
 

Referat fra ordinær generalforsamling i grundejerforeningen 

Klint Bakker 2. juli 2017 kl. 10 til 12 på Højby Kro  
 

Tilstede var 39 grundejere  

Formand Poul Tonny Kjær bød velkommen.  

 

1. Valg af dirigent:  

Torben Lindholm, Åsen 4 blev valgt som dirigent og han konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Derudover orienterede han 

generalforsamlingen om der under pkt. 7 ville blive et punkt 7.l - Valg af 

spildevandsudvalg, samt om at Bjarne Stabell havde trukket sig fra bestyrelsen, for at 

kunne opstille til posten som kasserer, og at suppleanten derfor var indkaldt som 

bestyrelsesmedlem. Dirigenten forelagde et forslag om en præsentationsrunde inden 

beretningen. Herefter præsenterede de fremmødte sig.  

 

2. Beretning fra formand  

 

Formand Poul Kjær, Åsen 7: 

Klintekroen ’Det vilde Køkken’ havde ikke plads til generalforsamlingen, hvorfor vi 

igen er på Højby kro. 

 

Det har været et aktivt år og vi har været forskånet for storm. 

Bestyrelsen forsøgte at lave en sommersamling, som dog ikke fik stor nok tilslutning 

til at blive gennemført. 

Bestyrelsen forsøger sig igen til næste år, hvis der er interesse. 

Hjemmesiden er kommet godt i gang; den er blevet brugervenlig og overskuelig. 

Der er stadig et hængeparti omkring billedvisning, som vi forsøger at løse. 

Det er svært at kommunikere med alle medlemmer, da vores kontaktoplysninger ofte 

er forældede. Man kan skrive til post@klintbakker.dk, hvis man har nye 

kontaktoplysninger. Forsøg i forbindelse med sommersamlingen på at nå ud til alle 

med nyhedsbrev i postkasserne var ikke noget succes, idet mange ikke har postkasse 

og de der har ikke tømmer den regelmæssigt. 

Vi kigger på Nabohjælp, aktualiseret af at Sommerhustilsynet ophører næste år. 

Bestyrelse opfordrer til at grundejerne tilmelder sig, da vi endnu ikke er nok til at få 

skilte at sætte op. Man kan tilmelde sig på nettet. 

Spildevandsledningen vil Anette fra Spildevandsudvalget sige mere om senere. Det 

har været en hård kamp. Udledningen er ikke afblæst, men skudt til hjørne. Vi ved 

ikke hvordan, det nye projekt vil blive. 

Der har været generationsskifte på Bjerget 8 og Åsen 3 ellers ikke nye medlemmer i 

år. 

mailto:post@klintbakker.dk


 

Vi har det største antal byggesager siden 2010: 

 

Åsen 11 – har fået tilladelse fra fredningsmyndighederne og byggeriet pågår. 

Åsen 9 – har fået nedrivningstilladelse 

Bjerget 7 – søger ombygningstilladelse 

Klintbjergvej 24 – har fået tilladelse 

Bjerget 24 – afventer tilladelse 

 

Vejenes tilstand vil Uffe berette om under Vejudvalgets beretning. 

 

Der har været meget omhyggelig grenafhentning 2 gang i løbet af året i december og 

juni. Næste grenafhentning bliver i december 

 

Fredningen er nu endelig og fredningsbestemmelserne er tilsendt alle. Alle former for 

om-, til- og nybygninger skal fremover godkendes af fredningsnævnet. 

Fredningsbestemmelserne nævner de stier, der skal være iht. Fredningen. Stien langs 

skrænten  har kommunens plejeenhed ansvar for at vedligeholde. 

Beplantningsudvalget har ikke haft stor nok aktivitet til selvstændig beretning i år. 

Der skal nu inden 2 år udarbejdes en plejeplan for området, som vi måske, måske 

ikke vil blive inddraget af kommunen omkring. Planens skal efterfølgende sendes i 

høring. Hvornår en godkendt plejeplan er implementeret er derfor uvist. Formanden 

opfordrer til at grundejerne selv på frivillig basis fjerner de træer og buske, der 

generer naboerne. 

 

2a Orientering fra Vejudvalget 

 

Uffe Henriksen, Åsen 8-10, konstaterede indledningsvis, at ¾ af verdens veje er 

jordveje som vores. Vores veje ligger på 20-30 m grus mod normale sommerhusveje 

der har 20-30 cm grus under. De er derfor luksusjordveje. Vejene er p.t. fine og 

nyreparerede; når det regner meget, kan der komme huller, hvor der samler sig 

vandpytter. Grundejerne opfordres til at lægge grus i hullerne, fra de kasser der er sat 

frem til det samme. De seneste par år har vejvedligeholdelsen kostet omkring 12.000 

kr. Uffe opfordrer til at vi fortsætter med at vedligeholde vejene med opfyldning af 

vinterens huller hvert forår. Asfaltveje er meget dyre at etablere og vedligeholde.  

 

Beretningen blev mødt med applaus. 

 

2b Orientering fra naturplejeudvalget  

 

Ingen selvstændig beretning. 



 

2c Orientering fra Spildevandsudvalget 

Der er søgt aktindsigt og blevet klaget til en række instanser bl.a. til Ombudsmanden, 

over ikke at blive accepteret som interessenter i sagen, fordi udledningen er flyttet fra 

privat til kommunalt område. Projektet er blevet for dyrt og er derfor udskudt, alt 

tyder dog på at der stadig kommer en udledning ved hestemarken. Den klage, der er 

indgivet og som blev afvist som for sen, vil man nu være nødt til at tage i betragtning. 

Udvalget håber på, at udledningen vil blive lagt i den nordlige ende af hestefolden, 

såfremt der fortsat skal udledes til Kattegat. Der pågår en løbende kontakt med 

kommunen, som vi har en konstruktiv dialog med.  

 

Beretningen blev mødt med applaus. 

 

Dirigenten gav formandens beretning fri til bemærkninger. 

 

Formandsberetning: 

 

Birgitte Lau, Skrænten 12: Hvornår holder bestyrelsen op med at få byggesager til 

udtalelse? I den nye fredningskendelse er bestyrelsen ikke påtaleberettiget. 

 

Poul Kjær: Bestyrelsen får fortsat byggesagerne tilsendt til orientering, ikke til 

udtalelse. 

 

Birgitte Lau: Finder der er behov for at tage stilling til om grundejerforeningen vil 

have indflydelse på kommunens arbejde med plejeplanen. 

I bekræftende fald og hvis vi får sæde i arbejdsgruppen, hvilke mandat vil 

repræsentanterne så få henset, at der har været uenighed omkring beplantning og 

naturpleje i grundejerforeningen? 

 

Formanden erklærede sig kendt med problemstillingen og fandt det logisk at tage 

diskussionen, når der snakkes Plejeudvalg – Altså: Skal vi have et plejeudvalg og i 

givet fald hvilket mandat skal det have. Birgitte Lau var indforstået hermed. 

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget. 

 

 

Spildevandsudvalget: 

 

Poul Kjær: Der er ikke fundet e-coli bakterier og streptokokker i de målinger, der er 

taget af vores badevand. 

 



Hans Kristian, Åsen 12-14: Finder det værdifuldt at spildevandssagen følges 

kvalificeret af udvalget. Der har ikke været målinger af næringsstoffer i badevandet. 

Birgitte Lau, Skrænten 12: Dansk Naturfredningsforening (DNF) har haft møder med 

kommunen omkring flytning af udledningen, der på det tidspunkt blev afvist af 

økonomiske grunde, og DNF vil gerne inddrages igen. Oplyser at Lundbecks sanitære 

spildevand fra eget rensningsanlæg ledes 350m ud, hvilke skal ses mod de 220m som 

hele kommunens spildevand vil blive udledt. Flytning af og længde på udledning ser 

man som oplagte forhandlingspunkter. Der udover forudsætter en udbygning af 

Lundbeck at spildevandsanlægget opføres. 

 

Anette Bramsen, Bjerget 32: Udvalget er ikke gået i dialog om længden af 

udledningen.  

 

Poul Kjær: Lundbeck dispensation udløber med 2017, så skal de koble sig til det 

offentlige kloaknet, som så ikke eksisterer. Længden af udløbet vil være en 

fordyrelse, det vil en flytning ikke. 

 

Bente Rørbæk, Åsen 19: Den fordyrelse der kan være ved en flytning er udelukkende 

rådgiverudgift. 

 

Bjarne Andersson, Skrænten 12: Kan vi lægge målinger  af badevandskvaliteten på 

hjemmesiden. 

 

Poul Kjær: Vi kan linke til dem. 

 

Leif Pedersen, Skellet 3: Er det ikke bedre at forlænge udledningen i stedet for at 

flytte den hen til noget andet badevand? 

 

Anette Bramsen: Der er pga. adgangsforholdende flest badende ved vores strand, 

desuden er uhumskheder ved overløb i forbindelse med oversvømmelser ved f.eks. 

skybrud absolut uønsket af de nærmeste grundejere. Desuden kommer vi ikke 

igennem med argumenter omkring udledningens længde.  

 

Eva Kjær, Åsen 7: Den nye løsning bliver formentlig billigere, end den oprindelige, 

hvilket kan resultere i dårligere oprensning af spildevandet inden udledning, hvilke 

vil være et argument for en længere ledning. 

 

Anette Bramsen: Grunden til at det er svært at komme igennem med noget i denne 

sag, selvom alt omkring os fredet og skulle mene at ville være udelukket at lægge en 

udledning hos os er, at kommunen kan få tilladelse når det overordnet er i hele 



kommunens interesse. Og det er det. Kommunen har en rigtig god miljøøkonomi med 

dette projekt og derfor har vi en rigtig dårlig sag. 

 

Birgitte Lau: Mener bestyrelsen skal arbejde på at vores strand får kommunens 

anerkendelse som badestrand. 

 

På afsluttende bemærkning om at andre strande har udledninger på 1km, svarede 

Anette Bramsen, at argumentet for kortere udledning er at det ny rensningsanlægs 

teknologi muliggør en langt bedre oprensning af spildevandet, hvorfor lang udledning 

ikke er nødvendig. 

 

Dirigenten konkluderede at der var kommet en henstilling om fortsat at arbejde med 

sagen og gå hårdere til kommunen og at der var kommet et tilsagn om samarbejde fra 

DFNs side. Hermed afsluttedes debatten omkring spildevandssagen. 

 

Udvalgets beretning blev godkendt. 

 

 

Vejudvalget: 

 

Christel Erschens, Åsen 11: Hvorfor er midterrabatten ikke skrabet i år? 

 

Uffe Henriksen: – Ham der udfører arbejdet er lidt svær at kommunikere med og har 

muligvis ikke læst den sms han har fået. Desuden er det udstyr, der skal bruges hertil 

stort og tungt og uegnet til vores småveje. Næste år får han et rigtigt brev. 

 

Leif Pedersen: Hvad er der i vejen med en midterrabat 

 

Uffe Henriksen: Det vand der løber fra midterrabatten og ned i hjulsporene eroderer 

vejen. Derfor er idealet en plan vej, der hælder i siderne så vandet kan løbe af. 

 

Hermed godkendtes Vejudvalgets beretning 

 

Efter beretningsdebatten var der pause i generalforsamlingen. 

 

 

3. Regnskab for 2016 

Kassereren Grete Henriksen, Åsen 8-12, fremlagde regnskabet for 25. og sidste gang. 

Det har været et tungt år hvor grundejerne har været meget længe om at betale trods 

flere rykkere. Kassereren opfordrede grundejerne til at betale deres kontingent.  



Kasseren kunne bekræfte, Berit Fekkes, Åsen 1, spørgsmål om, hvorvidt Rettidige og 

Gamle kontingenter skal forstås sådan, at alle nu har betalt.  

Berit Fekkes spurgte ligeledes til om bestyrelsen har forslag til en nemmere måde at 

inddrive kontingent. Formanden skød spørgsmålet til punkt 4 Fremlæggelse af budget 

Rita Andersen, Åsen 12-14: Der manglede oplysninger på hjemmesiden omkring 

kontingent og rettidig indbetaling. 

Dirigenten præciserede reglerne for kontingentindbetaling iht. § 9 i vedtægterne. 

 

Med disse bemærkninger blev regnskabet godkendt. 

 

Formanden takkede Grete Henriksen for 25 års arbejde som kasserer, især med 

inddrivelse af kontingent, og overrakte en buket fra foreningen. 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2017 og kontingent fastsættelse  

Formanden forelagde budgettet, som dækker kalenderåret. Kontingentet er fortsat på 

700 kr. 

 

Berit Fekkes: Er de 13.000 til hjemmesiden et årligt gebyr? 

 

Poul Kjær svarede, at vi fortsat har brug for konsulentbistand bl.a til at få vist billeder 

korrekt på siden. Den daglige drift står bestyrelsen selv for.  

 

Christel Erschens supplerede, at så længe arbejdet med hjemmesiden stadig er nyt for 

bestyrelsen, kan der være indlysende funktioner, som vi vil have brug for 

konsulentbistand til. Bestyrelsen forventer ikke at hele det budgetterede beløb vil 

blive anvendt. 

  

Bodil, Klintebjerggård: Det er under alle omstændigheder fornuftigt at afsætte et 

beløb til hjemmesiden i budgettet. 

 

Der blev forespurgt om kontonummeret er det samme og det er det. 

 

Dirigenten betragtede med disse bemærkninger budgettet som vedtaget med uændret 

kontingentsats. 

  

 

5. Indkomne forslag   

 

 5a: Forslag fra Christel Erschens om indkøb af hjertestarter (pris 10-

15.000 kr. i anskaffelse + 1.500-2.000 kr. årligt i abonnement) 

 



Forslagsstiller begrundede forslaget med, at foreningen var blevet tilbudt en 

hjertestarter på de nævnte økonomiske vilkår, og hun ønskede generalforsamlingens 

stillingtagen til om foreningen skulle have en sådan. Selv syntes hun det umiddelbart 

var en udmærket idé.  

 

Efter en diskussion hvor der blandt andet blev gjort gældende at der allerede er en 

hjertestarter nede ved den gamle købmand, samt at paramedicinerne er meget hurtigt 

fremme fra Nykøbing, hvis uheldet er ude, blev forslaget sat til afstemning og 

nedstemt. 

 

 

 

6. Valg af: 

A. Medlemmer til bestyrelsen 

Bjarne Stabell valgtes som kasserer 

Christel Erschens blev genvalgt 

Grete Henriksen, blev valgt som suppleant, eftersom Michael Madsen, som valgtes 

som suppleant sidste år tiltrådte som bestyrelsesmedlem, da Bjarne Stabell, inden 

generalforsamlingen,var fratrådt som almindeligt bestyrelsesmedlem for at kunne 

stille op som kasserer. 

 

B. Medlemmer til naturplejeudvalget  

Jacob Jacobsen, Peter Friesendal og Bente Rørbæk Jørgensen og Birgitte Lau 

genvalgtes. 

 

Formanden gjorde opmærksom på at en kommunal plejeplan kan have lange udsigter.  

Jacob Jacobsen fik mandat til at følge det kommunale plejeplansarbejde og efter en 

rundering i foreningen, at lave en indstilling til plejeplan for foreningen til næste 

generalforsamling.  

 

C. Medlemmer til vejudvalg  

Uffe Henriksen blev genvalgt.  

 

D. Revisor 

Bjarne Anderson blev genvalgt  

 

 

7 eventuelt  

 

7.1 Valg af Spildevandsudvalg 

Torben Lindholm. Anette Bramsen og Bente Rørbæk valgtes  



 

Øvrigt under pkt. 7: 

 

Helle Worsåe, Bjerget 12, fortalte, at sti fra Bjerget til vandrestien langs kysten nu er 

anlagt og der vil blive sat skilte op. 

Birgitte Lau fortalte, at kommunen har tænkt at leve op til sit ansvar om at 

vedligeholde vandrestien. Kommunen vil gerne have en gruppe af frivillige at 

samarbejde med herom. 

 

Uffe Henriksen , forespurgte til den skiveklipper, som Velux-fonden Grønt Guld 

bevilgede Birgitte Lau sidste år.  

Birgitte Lau, Skrænten, sagde at hun havde måttet afstå fra anskaffelsen grundet 

manglende opbevaringsplads.  

 

Peter Nielsen og Jacob Jacobsen forslog en rundvisningstur med naturvejleder Jørgen 

Stoltz i forbindelse med generalforsamlingen til næste år. 

 

Bjarne Stabell oplyste at han stadig slår trampestien langs mosen og langs vandet. 

 

Michael Madsen foreslog en ”andelsværktøjskasse” til fælles brug og efterlyste et 

sted at stille et skur til formålet. 

 

Christel Erschens spurgte generalforsamlingen om der stemning for at bestyrelsen 

arrangerer en sommersamling til næste år. Tilbagemeldingen var positiv. 

 

 

Herefter afsluttede dirigenten punktet og formanden takkede generalforsamlingen for 

god ro og orden. 

 

 

Referent                Dirigent 

 

Christel Erschens   Torben Lindholm 

 
 

 


