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Generalforsamling Klint Bakker 1. juli 2018 
 

REFERAT 
 

 

 

 

Dagsordenen  

1. Valg af dirigent. 

 

Torben Lindholm (Åsen 4) blev valgt som dirigent. Dirigenten finder at generalforsamlingen er 

lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig. 

 

 

2. Beretning fra formanden og nedsatte udvalg til godkendelse. 

 

Beretning fra formanden bliver lagt ud på hjemmesiden i tillæg til dette referat, men det er 

vigtigt at alle har sendt deres nuværende e-mail til bestyrelsen: post@klintbakker.dk,  

samt tilmeldt sig nyheder på hjemmesiden 

 

Følgende er de kommentarer og spørgsmål som blev rejst under vejs: 

 

Vejene: De er i god stand, trods hårdt slidt i vinteren af entreprenørmaskiner.   

 

Birgitte Lau påpeger at asfalten på Bjerget er i dårlig forfatning. 

 

Der er problemer ved Bjerget (14-18 samt 22), hvor et mirabelletræ bør beskæres da man 

ellers kører i rabatten. Dette er desuden vigtigt fordi det kan forhindre brand-køretøjer i at nå 

frem.  

 

I forbindelse med byggerier og afgift til vejslid, så vil der blive sendt regning og kvittering ud 

til alle ved endt byggeri. 

 

Peter, Bjerget 11: Spildvands-spørgsmålet: Hvordan kan vi bedst være proaktive. Bjerget 27, 

Annette Bramsen, svarer: Lige nu er sagen i bero fordi de nuværende spildevandsplan udløber 

her i 2018, hvorfor en ny plan og høring vil skulle laves og dette holder vi skarpt øje med og 

har løbende været i kontakt og holdt møder med kommunen. Problemet sidst var at vi ikke fik 

protesteret i tide ved sidste høring, men det vil ske næste gang. Desuden så opgraderer man 

nu de 8 eksisterende anlæg, som måske også kan være med til at reducere fremtidige planer. 

 

Tilgroning for enden af Bjerget mod stranden er intenderet, således at biler ikke kører derned.  

 

Beskæring: Visse af disse ting kan gøres via påbud fra kommunen, dvs. at kommunen udfører 

og sende regning til ejeren. En centralt argument er under alle omstændigheder 

brandmyndighedernes behov for at kunne komme frem. Problemet er at det er den enkelte 

grundejers ansvar og at hvis dette ikke opretholdes går det ud over alle. 

 

Husk at køre langsomt: Er bilen støvet har man kørt for hurtigt på vore veje. 

 

Husk også at beskære så vejene er fri, så fx vognmand til grenafhentning kan komme frem. 

Grenmand siger at han, som det er nu, ikke vil kunne komme igen til efteråret. Dette gælder 

især på Bjerget ved Nordtved (nr. 14,18) og Byager (nr. 22) 

 

Alle beretninger blev vedtaget. 
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3. Regnskab til godkendelse. 

 

 

Bjarne Stabell fremlagde regnskabet. 

 

Der er 5 personer som ikke har betalt kontingent for det seneste år trods gentagne rykkere. 

Der er også nogle som systematisk ikke har betalt gennem en længere årrække.  

 

Det blev rejst spørgsmål om hvor stor en egenkapital foreningen skal have: nogle mener at 

det er relevant at have en vist buffer, andre en meget lille. 

 

Forslag vedr. at ikke alle betaler: Indførelse af en større rykkergebyr og PBS betaling, som kan 

foregå automatisk og derfor er lettere for medlemmerne. Det er emner bestyrelsen vil se på i 

løbet af året. 

 

Mobile Pay vil blive indført i efteråret. 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

 

4. Fremlæggelse af budget for året samt godkendelse af kontingent. 

 

Bjarne Stabell fremlagde budgettet. 

 

Ekstra indtægter fra byggerier, der forårsager ekstraordinært slid på vejene er ikke medtager i 

budgettet, da det ikke er helt klart hvornår byggerierne er færdige, men der vil komme 

ekstraordinære indtægter herfra. 

 

Der vil fortsat blive fulgt op på restancebreve. 

 

Budgettet og fortsat kontingentsats på 700 kr. blev vedtaget. 
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5. Behandling af indkomne forslag. 

 

 

a. Ændring af bestyrelsen, fremsendt af Formanden 

 

Spørgsmål: Hvis der kun er 4 medlemmer, vil det i sidste ende være formanden som har 

beslutningsdygtigheden? Svar: Ja, og sådan er reglerne allerede nu. 

 

Marianne, Åsen 4: Hvad hvis der er en person i bestyrelsen som falder ud? Svar: Så må 

arbejdet fortsætte. 

 

 

Der blev ved afstemning opnået simpelt flertal for at reducere bestyrelsen. 

 

 

b. Oplæg til diskussion af kommende plejeplan, fremsendt af 

Naturplejeudvalget 

 

Se naturplejeudvalgets oplæg og gennemgang samt naturplejetips på vor hjemmeside. Alle 

udsigtslinjer er tænkt ud fra den nuværende og forestående fredning. 

 

Jacob Jacobsen gav beretning, og mindede om at der nu er en stor fælles græsklipper som kan 

holde bevoksning nede.  

 

Centralt står at kommunen anerkender at have et ansvar i forhold til naturpleje i området og 

også vil kunne bidrage økonomisk. Står vi samlet kan vi bedre få hjælp fra kommunen, og 

Naturplejeudvalgets forslag og indstilling er tænkt som løftstang herfor.  

 

Jacob viste dernæst en række billeder af udsigtslinjer i vores område og hvad som i god og 

ordentlig dialog vil kunne forbedre landskabsoplevelsen for os alle. Jo bedre vi samlet kan 

præsentere vor plejeplaner over for kommunen, jo bedre kan vi få hjælp og løfte områdets 

oplevelsesværdi betragteligt til glæde for os selv og offentligheden. 

 

På oversigtskort vistes forslag til rydninger i forhold til fredningen. Naturplejeudvalget beder 

om bemyndigelse til at gå videre med arbejdet i forhold til kommunen og disses kommunale 

plejemidler og tage hul på de 4 indsatsområder (udsigtslinjer).  

 

Lise Højbjerg, Klintebjergvej 33 vedr. rydning ved kalkbruddet: Jacob svarer at kommunen 

nok vil gå ind i forskellige steder, men i første omgang er det alene de 4 indsatsområder som 

diskuteres. Det er fortsat et problem at private grundejere lader deres grund gro til. 

 

Birgitte Lau redegjorde for klagesag fra den tidligere borgmester over den nye fredning. Ellers 

har ingen af de over 90 grundejere klaget, derfor forventer Naturfredningsforeningen af 

fredningen godkendes.  

 

Med den nye fredning er kommunen indstillet på og kan lave indsats både på deres egne 

grunde og på private grunde, alt efter hvad som samlet set giver mest ”natur” for pengene. 

 

”Kan jeg så ringe til kommunen og få dem til at fjerne de træer hos min nabo som jeg er træt 

af?”. Det centrale er her hvad som for den fælles udsigt vil være det bedste. Der er således en 

mulighed for at kommunen kan indgå som en mere aktiv part. 

 

Gunhild, Klintebjergvej 23: Lad os bede kommunen om at rydde deres områder. Svar: Det er 

også en del af den overordnede plejeplan. Gunhild opfordrer også til at tale med naboer og få 

dem til at forholde sig til at de måske har bevoksning som skygger for andre. Det er helt 
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afgørende at man viser hensyn og forståelse overfor alle sine naboer og tænker på stedet som 

en helhed med mange oplevelser som ligger også ud over hvad man kan se på sin egen grund.  

 

Andre steder blev nævnt, men lige nu må vi i forhold til kommunen prioritere ud fra de 4 

udsigtslinjer som også ligger i Fredningen. Dette er ikke udtryk for at ikke andre steder eller 

området generelt, ikke trænger til rydning. Omfanget af træer og bevoksning er et generelt 

problem som alle har et ansvar i forhold til. 

 

Christel, Åsen 11: Den nye sti ved Helle Worsaae, vi kunne ikke komme ned på stranden 

herfra.  

 

Peter, Bjerget 11: Kyststien, det ville være godt om denne kunne etableres.  

 

Bertelsen, Bjerget 7: Jo mere vi kan få fonde med på at hvad som laves ikke kun er for 

beboerne, men for alle besøgende, også udefra, jo bedre. 

 

Kalkbruddet: Her har der tidligere været en sti rundt ved kanten, men denne er delvist skredet 

ned og groet til. Tidligere har denne sti været aftalt som kommunens ansvar, også i forhold til 

farbarhed. Dette er fortsat tilfældet - men finder ikke sted. 

 

Charlotte Worsaae, Bjerget 12: Hvem ejer stien? Det gør Birthe idet det er hendes matrikel, 

men Skrænten er kommunens. 

 

Ved Aller (Bjerget 36) er der et problem i det grunden er groet til helt ud skrænten og man 

kan derfor ikke gå af stien. 

 

Konklusion: 

 

Generalforsamlingen støtter Naturplejeudvalgets arbejde samt fokus på kyststien for oven og 

for neden for klinten. 

 

Naturplejeudvalgets forslag om at bestyrelsen kan indgå i dialog med kommunen blev 

vedtaget. 
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6. Valg af bestyrelsesmedlemmer + stående udvalg,  

 

a. På valg er formand for bestyrelsen Poul Tonny Kjær (villig til genvalg) 

 

 

Poul blev genvalgt. 

 

 

b. Bestyrelsesmedlem Mikkel Schnack (villig til genvalg)  

 

 

Mikkel blev genvalgt. 

 

 

c. bestyrelses-suppleant Grethe Henriksen (udgår hvis forslaget under 

punkt 5a godkendes) 

 

 

Dette punkt faldt ud pga. beslutning ovenfor. 

 

 

d. valg af revisor (nuværende Bjarne Andersson)  

 

 

Bjarne Andersson blev genvalgt. 

 

e. Naturplejeudvalget 

 

Nuværende medlemmer:  

Jacob Jacobsen,  

Peter Friesendal,  

Bente Rørbæk, 

Birgitte Lau 

 

Alle på nær Bente Rørbæk er genvalgt i udvalget. Bente er ikke nævnt, da vi ikke ved om hun 

er interesseret i at fortsætte denne arbejde. 

 

Michael Madsen er fortsat forbindelsen mellem Naturplejeudvalget og Bestyrelsen. 

 

 

f. Vejudvalget (nuværende Uffe Henriksen) 

 

 

Uffe Henriksen blev genvalgt. 

 

 

g. Spildevandsudvalget   

 

Nuværende medlemmer 

Torben Lindholm, 

Anette Bramsen, 

Bente Rørbæk  

 

Alle er genvalgt på nær Bente Rørbæk, da vi ikke ved om hun er interesseret i at fortsætte 

dette arbejde. 
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7. Eventuelt (Punkter herunder kan ikke sættes til afstemning) 

 

Peter, Bjerget 11: Kunne vi investere i at betale Jørgen Stolz for at fundraise i forhold til 

fonde? 

 

Lars, Bjerget 7: Vi bør fondsmæssigt kunne udnytte herlighedsværdien i forhold til 

kalkbruddet, som er meget besøgt i Odsherred. Kunne man lave en slags belåning via 

kommunen, som kunne sætte fart i tingene. 

 

Bjerget 25: Vi vil tilbyde at fælde i mosen hvad som kan være relevant. Naturplejeudvalget vil 

være meget taknemmelig herfor. 

 

Uffe Henriksen, Åsen 8: Det vigtige er at få fjernet træerne. Og derudover så har jeg dyrket 

vin her i 25 år, og vi har et perfekt sted herfor. 

 

Birgitte Lau: Der kommer en ny kommunal renovations-ordning, også i sommerhus 

områderne: Der kommer 1 beholder med 2 rum. Problemet er fortsat at vinden vil vælte disse 

beholdere. De nye renovationsbiler vil blive tungere og være hårde for vejene og kræve mere 

plads.  

 

Michael Madsen, Bjerget 24: Husk at gribe i egen barm: Hvad kan jeg selv fjerne fra min 

grund til alles bedste? Meld tilbage til bestyrelsen eller Naturplejeudvalget således at vi kan 

tage denne information med til Kommunen og indarbejdet i forhold til udsigtslinjer.  

 

Opfordring til at komme til vandværkets generalforsamling i august og dermed få indflydelse.  

 

Formand Poul rundede af med tak for godt fremmøde. 


