
Grundejerforeningen Klint Bakker  

Formandsberetning 1. juli 2018 

Velkommen til Generalforsamling, hvor vi er tilbage på Klintekroen, nu ”Det vilde køkken”  

Der har været nogen aktivt omkring naturpleje, også selv om der ikke har været megen hjælp at hente for 

vejrguderne omkring træfældning i det forløbne år. 

I 2018 har vi valgt at kombinere sommersamlingen med Naturplejevandring sammen med Jørgen Stoltz. Jeg 

har en forventning om at denne vandring kommer til at give værdifuldt indspil til den Naturplejedrøftelse 

som er på agendaen som et selvstændigt punkt 

Hjemmesiden er efter min vurdering blevet rigtig flot og velfungerende, men det fulde udbytte får vi kun 

hvis det er den rigtige e-mail der er sat op for det enkelte medlem. Giv gerne besked til foreningen -

mailadresse (post@klintbakker.dk) - hvis det ikke er den rigtige e-mail vi har registreret 

Nabohjælp 
Bestyrelsen har startet en proces med at få ”Nabohjælp”  skilte opstillet ved adgangsvejene til vores 
område. Nu hvor Sommerhustilsynet er stoppet så Nabohjælp bliver mere vigtig end nogensinde, blandt 
andet deres kommunikation hvis der har været indbrud i området. Jo flere der er med i nabohjælp jo mere 
udbytterig er ordningen. PS! Det er gratis at melde sig ind. 

Spildevandsledning 
Der er ikke så meget nyt. Det nye rensningsanlæg er sat på stand-by, og man vil indtil videre nøjes med at 
renovere og udbygge de eksisterende rensningsanlæg, herunder det i Højby.  
Mht fremtiden så udløber den nuværende sildevandsplan i år, og det betyder, at vi skal være meget 
opmærksomme, når kommunen sender sit forslag til spildevandsplan for 2019-2024 i høring. Hvis forslaget 
igen indeholder planer om et rensningsanlæg med udløb i Kattegat, må vi komme med vores indvendinger 
igen alt efter udformingen af planen. Denne gang vil vi meget gerne have støtte fra 
naturfredningsforeningen. (citat Annette Bramsen) 

Nye Medlemmer 
Der har ikke været solgt huse i området siden sidst, dog er der er par nye medlemmer som en del af et 

generationsskifte. Velkommen til de nye ejere. 

Byggesager 
Der har i perioden siden sidste generalforsamling været adskillige byggesager. Status som jeg kender den: 

 Åsen 11 - afsluttet 

 Åsen 9 – afsluttet 

 Klintebjerg 24-26 – afsluttet 

 Bjerget 7 – igangværende 

 Bjerget 24 – igangværende 

 Skellet 9 - igangværende 
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Vejene (tillæg til beretning fra Uffe) 
Vi kommer sikkert til at diskutere plejeplan og beskæring i forbindelse med eksekvering af plejeplanen, men 

beskæring langs vores veje for at sikre fremkommelighed kan ikke diskuteres, det skal bare gøres inden at 

der kommer et myndighedspåbud – sikring af fremkommelighed for renovation- og redningskøretøjer. Det 

er den enkelte grundejer der er ansvarlig for beskæringen. HVORDAN SER BEPLANTNINGEN UD LANGS DIN 

GRUND 

Med den byggeaktiviteter vi har haft  i perioden må vi konstatere at vejene er meget sårbare for tunge 

køretøjer når de er våde og bløde hen over vinteren. Et statement som jeg tror at alle der har kørt på 

Klintebjergvej hen over vinteren kan nikke genkendende til. Intet er så skidt at det ikke er godt for noget, 

der var i vinterperioden ingen problemer med høj fart, dertil var vejen for hullet. 

Billister er dovne ligesom vand, de finder altid den nemmeste vej ned. I perioden hvor Klintebjergvej var 

mest hullet var der en del af vores medlemmer der i stedet anvendte ”Østergårdsvej” og ”Klintetoppen” . 

Jeg har en forventning om at Klintebjergvej atter bliver den mest benyttede, dog håber jeg at de ”gode 

veje” ikke blot medfører at der bliver kørt hurtigt igen. Der er en henstilling om ikke at køre hurtigere end 

20 km/t som jeg håber alle respekterer, ikke så meget af hensyn til vejene med af hensyn til beboer og ikke 

mindst lejende børn som også bruger vejene 

Gren afhentning 
Der har været afhentet grene i december og her i sidste uge op til Sankt Hans. Jeg er ganske imponeret 

over den omhu hvormed alle grene der er lagt til afhentning også bliver samlet op, også selv om de kan 

være lidt svære at finde på grund af græs og brandnælder, der er blevet højere siden grenene blev lagt ud. 

Vi har fået en henstilling fra vognmanden om at placere grenene således han kan komme til dem via sin 

kran, placering under træer og buske er ikke hensigtsmæssigt – det øger blot omkostningerne  

Fredningsforslag 
Den nye fredning F49/2013 er nu ’næsten’ endelig vedtaget – en godkendelsesproces der har strakt sig over 

næsten 4 år. Den 15. Juni var der en besigtigelse af den nye fredning – alle parcelejere var inviteret.  

Plejeplan 
Diskussion omkring plejeplanen bliver et selvstændigt punkt under ”emner til behandling”. 

Skiveklipper inkluderet i beretning fra Naturplejeudvalget 

Uffe vil gerne sige noget omkring vedligehold af vejene 

Spildevandsudvalget: kommentarer er allerede inkluderet i formandens beretning 

 

Ordet er frit 


