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Generalforsamling Klint Bakker 02. oktober 2021 

 

BESLUTNINGSREFERAT 

Dagsordenen: 

A. Valg af dirigent. 

 

Lars Bertelsen (Bjerget 7) blev valgt som dirigent. Dirigenten finder at generalforsamlingen er 
lovligt indvarslet og er beslutningsdygtig.  

 

39 stemmeberettigede grundejere var til stede, herunder 10 ved fuldmagter (repræsenteret af 
5 medlemmer). Ved seneste generalformsamling var tallet 26 og ingen fuldmagter. 

 
B. Beretning fra formanden og nedsatte udvalg til godkendelse. 

 

Formanden Poul Tonny Kjær (Åsen 5-7) startede sin formandsberetning med at byde 
velkommen. Herefter gav han ordet til bestyrelsesmedlem og vejansvarlig Michael Madsen 

(Bjerget 24): 
 

Michael takkede Uffe Henriksen (Åsen 8), som gennem mange år har stået for vejarbejdet. 

Asfalt reparationer på Bjerget og Åsen er næsten færdige, ligesom der under corona er udført 
grusarbejder og afretning for at bevare fald af hensyn til regnvand. Vejene er derfor i god stand 

men med den øgede trafik og regnfald qua klimaforandringerne, må vi forudse øgede udgifter 
fremover hvorfor også det senere punkt om en evt. kontingentforhøjelse. 

 

Herefter gav formanden ordet til medlem af Naturplejeudvalget Jacob Jacobsen (Skrænten 2-4), 
som bla. viste Jacob viste  bla. gamle fotografier af området anno 1938, hvor der kun var 

marker og stort set ikke et sommerhus, og nævnte at der i sin tid blev beplantet for at skaffe 

læ, og understregede at der skal finde et kompromis, hvor der både er plads til udsigter og læ – 
hvilket også fredningen rummer! For yderligere information vil Jacob’s præsentation blive 

uploadet under GF2021. 
 

Poul fortsatte sin beretning med at byde velkommen til nye beboere på Klintebjergvej 30 og 36, 

Bjerget 6, 12 og 20 samt Skrænten 3. 
 

Af byggesager har det kun været et skur, som skulle bygges større. Der er 2 nye byggesager på 
vej, Bjerget 11 og Bjerget 20. 

 

Formanden bifaldt de nye skilte. 
 

Poul opsummerede de invasive arter i området såsom Rosa Rugosa og japansk pileurt samt 

sygdommen ildsot. På dette link kan man læse nærmere herom: 
https://www.havenyt.dk/skadedyr_og_plantesygdomme/107.html 

 
Stengærde langs engen har Danmarks Naturfredningsforening blotlagt ved rydning af 

beplantning et stykke af det gamle stengærde fri efter aftale med lodsejer. 

 
Poul mindede om at Foreningen har en græsslåmaskine til højt græs som kan lånes og at 

foreningen betaler for brændstof. Denne står på gården Klintebjergvej 32. 
 

Beretning fremlagt mundtlig blev godkendt. Formandens skriftlige beretning vil efter 

generalforsamlingen og til yderligere orientering blev uploadet på hjemmesiden.  

https://www.havenyt.dk/skadedyr_og_plantesygdomme/107.html
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C. Regnskab til godkendelse.  

 
Kasserer Bjarne Stabell (Bjerget 6) præsenterede regnskabet som blev godkendt.  

 

Alle opfordres til at tilmelde sig nyhedsbrevet på grundejerforenings hjemmesiden, således at 
man får nyheder og rykkere. Her fremgår det hvordan man kan betale kontingent: 

 

http://www.klintbakker.dk/om-foreningen/kontingent/ 
 

 
D. Fremlæggelse af budget for årene 2021 og 2022 samt godkendelse af kontingent 

for 2021 og 2022 (forudsætter godkendelse af ændringsforslag E3). Bestyrelsen 

ønsker desuden at drøfte en eventuel kontingentforhøjelse.  
 

Bestyrelsen stiller forslag til at kontingentet hæves fra 700 kr til 1000 kr fra 2022, bla. pga. 
øgede udgifter til vedligeholdelse af veje. Forslaget blev godkendt og opkræves januar 2022. 

 

 
E. Behandling af indkomne forslag. 

1. Forslag til revideret struktur for bestyrelsen, herunder nedlukning af 
stående udvalg og udvidelse af bestyrelsen. 

 

Poul præsenterede forslaget, som går ud på  
• en forenkling af strukturen i foreningen så den kun omfatter generalforsamlingen og 

bestyrelsen, 

• en udvidelse af bestyrelsen fra 4 til 5 medlemmer, 
• nedlæggelse af de tre stående udvalg (vej, natur og spildevand) hvis arbejde fremover 

forankres i bestyrelsen. 
 

Forslag blev godkendt. 

 
2. Forslag til reviderede ordensregler. 

 
Poul fremlagde forslaget. Det er en henstilling til godt naboskab.  

 

Forslaget faldt ud da ordlyden af forslaget ikke var tilstrækkelig præcist. 
 

 

3. Forslag til fremrykket forfaldsdato for kontingent.  
 

Forslaget vedtages, således at kontingent for 2022 opkræves i januar 2022. 
 

4. Forslag til efterlevelse af fredningen, fra Naturplejeudvalget  

 
Efter lang tids drøftelse blev forslaget trukket tilbage af naturplejeudvalget, pga. fejlfortolkning 

af forslagets intentioner, da bestyrelsen havde pålagt det fremsendte forslag ordet ”Instruks”.  
 

Man kan læse nærmere vedr. naturbeskyttelsesloven, bekendtgørelse om fredede arealer og 

tilsyn samt selve fredningen her: 
 

https://danskelove.dk/naturbeskyttelsesloven 

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/924   
http://www.klintbakker.dk/fredning/fredningssag-f49-2013/ 

  

http://www.klintbakker.dk/om-foreningen/kontingent/
https://danskelove.dk/naturbeskyttelsesloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/924
http://www.klintbakker.dk/fredning/fredningssag-f49-2013/
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F. Valg af bestyrelsesmedlemmer (medlemmer af stående udvalg, afhænger af 
resultat af punkt E3) og revisor.  

 
1. Formand (Poul Tonny Kjær, villig til genvalg, valgperiode 1 år). 

 

Poul valgte at trække fra bestyrelsen som følge af kritik fra andre bestyrelsesmedlemmer om 
Poul’s varetagelses af formandsposten og det faktum at Michael Madsen annoncerede sit 

modkandidatur til formandsposten på selve mødet. 

 
Herefter blev der spurgt om der var andre kandidater en Michael Madsen til formandsposten, 

hvorefter Peter Sylvest Nielsen (Bjerget 11) meldt sig som formandskandidat. Herefter var der 
kampvalg ved hemmelig afstemning mellem Michael Madsen og Peter Sylvest Nielsen. Peter fik 

22 stemmer og Michael 16 stemmer, hvorefter Peter er ny formand for foreningen og blev valgt 

for en periode på 1 år.  
 

Dernæst var kasserer Bjarne Stabell på valg og blev genvalgt for en ny 2-årig periode.  
 

Dernæst var der valg til de resterende 3 pladser i bestyrelsen med 4 kandidater, dvs. Mikkel, 

(på valgperiode 1. år) og Michael (valgperiode 2 år) og Charlotte Worsaae (Bjerget 12) og 
Henrik Byager (Bjerget 22). Der blev foretaget en hemmelig skriftlig afstemning. Valgte 

medlemmer blev: Mikkel (genvalgt for 1 år) med 32 antal stemmer, Charlotte Worsaae (2 år) 
med 26 antal stemmer, Henrik Byager (2 år) med 24 antal stemmer. 

 

Den nyvalgte bestyrelse udgøres nu af: 
Peter Sylvest Nielsen, Formand 

Bjarne Stabell, Kasserer 

Mikkel Schnack 
Charlotte Worsaae 

Henrik Byager 
 

Bjarne Andersson blev enstemmigt genvalgt som revisor for en 1 årige periode. 
 
 

Bjarne Stabell takkede den afgående formand Poul for en super indsats som formand igennem 
10 år, dirigenten overrakte Poul 3 flasker vin. 

 

 
G. Eventuelt (forslag herunder kan ikke sættes til afstemning) 

 

• Opfordring til at køre langsomt og overholde maks. 20 km/t.  
• Behov for at rydde det sidste af på Bjerget så der er plads til gående med barnevogn i 

begge retninger. 
• Forslag om skiltning med maks. 20 km/t – skal ske i samarbejde med politiet. 

• Der var forslag som omhandlede samarbejde med andre grundejerforeninger mht. 

vedligeholdelse af vejnettet, herunder involvering af kommunen. 
• Det var et ønske om at generalforsamlingen også drøfter andre emner end fredning og 

kommende plejeplan på fremtidige generalforsamlinger. 
 

Peter, nye formand, tog det afsluttende ord: Vi skal se på alle forslag og selvfølgelig skal der 

være både gennemsigtighed og åbenhed i bestyrelsens arbejde og i forhold til foreningens 
medlemmer.  Peter takker yderligere Poul og Michael for et stærkt arbejde i bestyrelsen over en 

længere årrække.  

 
Dirigenten afslutter mødet og takker for god ro og orden.  
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Godkendt af den nyvalgte bestyrelse på 1. bestyrelsesmøde den 13.11.2021 
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