
Grundejerforeningen Klint Bakker  

Formandsberetning 7. juli 2019 

Velkommen til Generalforsamling som bliver afholdt på ”Det vilde køkken”  

Der har været megen aktivt omkring naturpleje. Det vil Naturplejeudvalget selv berette om. 

Baseret på erfaringerne fra 2018 har vi igen valgt at kombinere Generalforsamling med en 

Naturplejevandring ledet af Jørgen Stoltz.  

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

hvis det er den rigtige navn og 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 
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. Tilsvarende sætter vi Spildevandsudvalget på hold. 

Nye Medlemmer 
Jeg har noteret følgende nye ejere i vores område 

 Bjerget 30: Nicolas Kiellberg 

 Klintebjergvej 43: Michael Valentin 

 Bjerget 5: Christian og Nynne Scheuer 

Velkommen til de nye ejere. 

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

 Bjerget 7 – igangværende 

 Bjerget 24 – igangværende 

 Skellet 9 - afsluttet 

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, 

selv om der er bunker der har været vanskelig tilgængelig for vognmanden 

mailto:post@klintbakker.dk


Fredningsforslag 
Den nye fredning F49/2013 er nu  endelig vedtaget – en godkendelsesproces der har strakt sig over 4 år.  

Stående udvalg 
 Uffe Vejudvalget 

 Jacob: Naturplejeudvalget 

 Spildevandsudvalget, på standby,  ingen rapportering 

  

  

 

Ordet er frit 


