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Generalforsamling Klint Bakker 7. juli 2019 
 

REFERAT 

Dagsordenen: 

1. Valg af dirigent. 

 

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

lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig. 

 

26 stemmeberettigede grundejere var tilstede. 

 

2. Beretning fra formanden og nedsatte udvalg til godkendelse. 

 

Beretning fra formanden lagt ud på hjemmesiden i tillæg til dette referat. 

 

Det er vigtigt at alle har sendt deres nuværende email til bestyrelsen: post@klintbakker.dk:  

 

For at få nyhedsbrevet, skal man selv gå ind og tilmelde sige til nyhedsbrevet på 

hjemmesiden. Ligesom man også selv skal gå ind og afmelde en gammel e-mailadresse, man 

ikke længere ønsker at bruge og tilmelde en ny. 

 

 

Derved får man også nyhedsmail generelt. 

 

Husk Desuden at melde jer til Nabohjælp, som er den bedste sikring mod indbrud. Skriv evt. 

til Bjarne for vejledning. 

 

Der var ingen kommentarer til formandens beretning. 

 

A. Naturplejeudvalget 

 

Formanden for Naturplejeudvalget Jacob Jacobsen gennemgik ved slideshow den allerede 

rydede udsigtslinie og der henvises til  

 

Slideshow / beretning ligger nu på hjemmesiden. (husk at sætte dokument ind) 

 

Centralt er det første billede, hvor man kan se hvor man med stor fordel kan fjerne træer til 

udsigtsmæssig gavn for alle. 

 

Næste prioritet er at rydde på begge sider af Bjerget fra mosen og ned til stranden.    

 

Lørdag den 12. oktober er der fællesrydning i grundejerforeningens del af mosen - alle er 

velkomne til at deltage. 

 

Der var følgende kommentarer til Naturplejeudvalget: 

 

Birgit fra Åsen: Kan kommunen pleje slugten også om 2 år når der er en kassemanko i 

Kommunen? Svar: Kommunen skulle have bevilliget de næste 2-3 år frem. 
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Bjerget 12: Kan den nye fredningsplan opsummeres? Denne er fortsat ikke vedtaget pga. én 

klage men der skulle formentlig falde afgørelse næste år. Man kan læse nærmere på den ”nye” 

plan på vor hjemmeside, som selvom den endnu ikke er vedtaget er den som der er gældende. 

 

Kan man forestille sig tilskud fra Kommunen til at få blomster-enge? Dette kan man enkelt 

skaffe sig ved at kontakte Naturplejeudvalget. 

 

Bente, Åsen 19 

 

Der henvises også til brochure fra Naturstyrelsen om pleje af naturgrunde, ligesom der er 

oplysninger herom på vores hjemmeside.   

 

Et godt råd er desuden at man skal som udgangspunkt slå græsset 2 gange om året og samle 

græsset sammen, det vil fx i løbet af 2 år fjerne brændenælder og også tillade blomsterne at 

tage over.  

 

Man kan også henvende sig til Jørgen Stoltz, som også foreslår at flere grundejere at slå sig 

sammen om pleje fra samme entreprenør. 

 

Marianne, Åsen 4: Husk også at tænke på Åsen mod øst. Det vil Naturplejeudvalget også 

gerne, men arbejder lige nu ud fra Fredningen. 

 

Torben Lindholm, Åsen 4: Er det tanken at Naturplejeudvalget samarbejder med Kommunen? 

Ja. 

 

Kunne man forestille sig en kogræsseforening i mosen og dermed holde den nede? 

 

 

B. Vejudvalget 

Uffe Henriksen fremhævede at de stykker vej hvor der er asfalt på, dér skal vi passe på 

begyndende huller. 

 

Det er vigtigt ikke at køre for tæt på de steder hvor der er skrænter, da dette kan ødelægge 

vejene, hold derfor god afstand til de hvidmalede sten. 

 

 Uffe tilbyder med bistand udbedre vejene med asfalt, de nødvendige steder. 

 

 

Bodil, Klintebjergvej: Har I haft spørgsmål omkring støv fra vejene? Nej. Det vil være et 

økonomiske spørgsmål, da det vil kræve særlig belægning, såsom slotsgrus. 

 

Jacob Jacobsen: Slotsgrus er lagt på et stykke af Klintebjergvej som test. Dette koster 30-40% 

mere ved indkøb, men. er billigere drift-økonomisk.  

 

Mikkel: Man kan også sprøjte med ”Urea”? - hvad vognmanden i Klint kan gøre. Dette kunne 

evt. gøres i prioriterede områder. 

 

 

C. Spildevandsudvalget 

 

Her er der ingen nyheder og det er godt. 

 

Kommentar fra Bjerget 12: Bør vi alligevel have et ”beredskab”? Foreningen holder øje med 

evt. udvikling.  
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Bjerget 12 melder sig til at forsøge at få området registreret som badestrand. 

 

 

3. Regnskab 2018 til godkendelse. 

 

Kasserer Bjarne Stabell fremlagde det reviderede regnskab for 2018. Dette kan ses her på 

hjemmesiden. 

 

Kontingentet er fortsat 700 kr. og det er glædeligt at kun 1 ikke har betalt for 2018 - men vi 

venter fortsat! 

 

Regnskabet blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for året 2019 samt godkendelse af kontingent. 

 

Her blev der redegjort for tankerne om at opdatere vor skiltning: Dels rumme nabohjælp og at 

det er et blindt område 

 

Der foreslås følgende tekst på skilte ved adgang til området: 

 

Grundejerforeningen Klint Bakker 

Du er velkommen til fods på veje og stier i området 

Vejene ender blindt for biltrafik 

Der er ingen offentlig parkering i området 

 

Leif, Skellet 3: Meld dig til Nabohjælp på https://nabohjaelp.botrygt.dk/ og husk at sætte 

husnummer på dit hus. 

 

Budgettet og dermed kontingent blev vedtaget. 

 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 

A. Godkendelse af reviderede ordensregler 

 

Det blev diskuteret hvad det bedste er støjmæssigt i forhold til at slå græs: flere grunde 

samlet og dermed en hel dag eller fordel over flere dage - hvordan overholdes 9-12 og 15-18 

bedst?  

 

Der blev nedsat et udvalg bestående af formanden, Torben og Uffe. Det er alene punktet om 

græsslåningen som skal diskuteres, ellers er der stemning for de øvrige forslag. 

 

 

B. Der er ikke modtaget nogen forslag til beslutning 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, medlemmer af stående udvalg og revisor. 

A. Bestyrelse: På valg er Bjarne Stabell (kasserer) samt Michael Madsen .  

 

Bjarne Stabell og Michael Madsen blev genvalgt. 

 

Vejudvalg: 

 

Uffe blev genvalgt. 

 

B. Naturplejeudvalg 
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Jacob Jacobsen og Birgitte Lau blev genvalgt. 

 

C. Spildevandsudvalget – nedlægges grundet ny spildevandsplan 2019-

2022 for kommunen. 

 

Dette blev vedtaget af spildevandsudvalget sættes på standby, men det ønskes fortsat at 

stranden bliver klassificeret som badestrand. 

 

D. Revisor 

 

Bjarne Anderson er villig til genvalg og han blev genvalgt. 

 

7. Eventuelt 

 

Generalforsamlingen for 2020 er aftalt 5 juli. 

 

 

 

 


