
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde 12/2-2022 
 

Til stede: Peter Sylvest Nielsen, Bjarne Stabell, Charlotte Worsaae og Henrik Byager (på zoom) 

Afbud Mikkel Schnack 

 

1) Status økonomi 

Udkast til regnskab for 2021 blev drøftet. Udkastet sendes videre til revisoren. 

Aktion Bjarne 

 

2) a. Status på veje 

Henrik sender pris på løsning af problem i vejkryds Klintebjergvej/Klintetoppen (evt. fældning 

af træ og hjørnesten) 

Raspning af veje (ca. 15.000), lapning af asfalt (ca. 10-20.000) samt udlægning af grusbunker 3 

steder fortages inden GF2022. 

Der skæres 10.000 af budget for i år der føres til 2023, hvor en større reparation af asfalt 

udføres. 

Aktion Henrik 

 

b. Vognmandens adgang 

Vi opfordrer via hjemmeside folk til at beskære langs vejene. 

Aktion Mikkel 

 

c. Langsigtet plan for vedligeholdelse af vejene 

Charlotte og Henrik kontakter Uffe Henriksen med henblik på udveksling af erfaringer og 

forslag til videre vedligehold af vejene, så der kan udfærdiges en egentlig plan funderet i 

faglighed. Uffe besidder faglig viden, der kan være nyttig til en start i hvert fald. Der tilstræbes 

en ambition om at have en plan eller status på plan, der kan præsenteres på GF 2022.  

Aktion Charlotte og Henrik 

 

d. Med udgangspunkt i et forslag drøftet i den forhenværende bestyrelse, produceres 3 “Blind 

vej” skilte til de 3 blinde veje i foreningen.  

Aktion Bjarne 

 

3) a., b. og c.  Punkterne udskydes da emnestiller (Mikkel) ikke er til stede. Henrik er ikke længere 

deltagende via zoom pga. afbrudt forbindelse. 

 

d. Det blev besluttet at kommunikere følgende nyhed til medlemmer på hjemmesiden med 

følgende tekst: 

 

Overskrift: Facebookgruppe G/F Klint Bakker 

Rita Andersen, Åsen 12-14, har etableret facebookgruppe G/F Klint Bakker, som har til formål 

at styrke kommunikationen mellem foreningens medlemmer - et supplement til 

grundejerforeningens hjemmeside og generalforsamling. Gruppen er alene åben for 

grundejerforeningens medlemmer, og indlæg og debat kan kun ses af medlemmerne.  

 

Bestyrelsen opfordrer grundejerforeningens medlemmer om at søge medlemskab i G/F Klint 

Bakker ved link til gruppen https://www.facebook.com/groups/1081607715960368 

Stor tak til Rita for initiativet med etablering af gruppen. 

Aktion Mikkel 

 

Naturudvalgets præsentation på GF2021 lægges op på hjemmesiden under GF2021. 

Aktion: Mikkel 

https://www.facebook.com/groups/1081607715960368


 

e. Peter påtager sig rollen som administrator af Facebook gruppen, da Rita har ønsket at 

bestyrelsen overtager denne rolle. 

Aktion Peter 

 

4) Vedtægtsændringer. Bestyrelsen har ikke kunne enes om en indstilling til vedtægtsændringer til 

GF2022.  

 

5) Punktet giver ikke mening at diskutere pga. diverse afbud fra bestyrelsesmedlemmer 

 

6) De opdaterede ordensregler – drøftet og accepteret på GF 2019 skal erstatte de gamle 

ordensregler på hjemmesiden. (Se bilag 1). 

Aktion Mikkel 

 

7) Opfølgning på aktioner fra sidste bestyrelsesmøde.  

Generalforsamlingen er flyttet til 9/7-2022 kl 10, Det vilde køkken, Klint. Er som tidligere 

drøftet flyttet pga. Tour de France i Odsherred d. 2/7. 

 

D. 25.11-2021 besluttede bestyrelsen, at den alligevel ikke vil søge ekstern juridisk bistand til 

afklaring af bestyrelsens legitimitet. Dette afklares på GF 2022. 

 

8) Eventuelt 

Der indkaldes til generalforsamling via nyhed på hjemmesiden senest 1.maj 2022 med 

dagsorden og information om deadline for indkommende forslag (1.juni 2022). 

Aktion Mikkel 

 

Naturprojekter. Bestyrelsen indstiller (som tidligere nævnt) til, at grundejere indsender frivillige 

projekter, som kommunen kan tage stilling til, om de vil inddrage i deres plejeplan. 

 

Opdatering af info på hjemmesiden angående til- og ombygninger lægges på hjemmesiden. (Se 

bilag 2). 

Aktion Mikkel 

 

Forslag til næste bestyrelsesmøde 5. eller 6. juni 2022 

 

 

Referent: Charlotte Worsaae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilag 1:  

Ordensregler for Grundejerforeningen Klint Bakker  

 

• Fredningskendelse endelig afgørelse af 12.12.2019 er styrende for udformning og 

anvendelse af  

området. 

 

• For at udnytte de rekreative værdier i vort område henstilles det, at det enkelte medlem tager 

hensyn til de øvrige medlemmer 

 

• Parkering på vejene til gene for passage af redningskøretøjer er ikke tilladt. 

 

• Hastigheden på de interne veje bør ikke overstige 20 km/t  

 

• Anvendelse af støjende maskiner / værktøj bør kun finde sted, må kun finde sted mandag til 

lørdag i tidsrummet 9.00-12 og 15-18 og på søn-og helligdage i tidsrummet 9.00-12.00. 

Undtaget herfra er dog arbejder med større om-/til-/nybygninger, hvor der er entreret med 

håndværkere. Arbejdet bør tilstræbes udført på hverdage indenfor normal arbejdstid. 

 

• Musik bør kun undtagelsesvis kunne høres af andre medlemmer.  

 

• Medlemmerne bør ved eventuel fremleje eller anden midlertidig overdragelse af brugsretten 

til den enkelte ejendom, gøre lejeren (brugeren) bekendt med nærværende ordensreglement. 

 

• I forbindelse med byggearbejder på en parcel må der ikke placeres materialer eller 

containere på foreningens vej areal, uden forudgående aftale med naboer, genboer og 

grundejerforening.  

 

• I forbindelse med til - eller nybygninger bliver der opkrævet et engangsbeløb på 50 kr/m2, 

til ekstraordinær vedligeholdelse af vejene grundet slid som byggeriet har medført. Beløbet 

opkræves i forbindelse med afslutning af byggeriet. 

 

 

 



Bilag 2 

Tekst på hjemmesiden vedr. ny- og ombygning 

 

Ny- og ombygning. 

Ved til-eller ombygning skal der altid sendes ansøgning med relevant materiale til belysning af 

ansøgningen til Odsherred Kommune, som efter sagsbehandling sender sagen videre til 

Fredningsnævnet for vurdering om, hvorvidt tilladelse kan gives. 

 

Vores erfaring fra tidligere sager viser, at Fredningsnævnet og kommunen gerne ser, at supplerende 

bygninger placeres i umiddelbar nærhed af hovedhuset, og at de selvfølgelig skal placeres indenfor 

byggefeltet. Derudover er der også fokus på, at bygningen ikke tager udsigt i henhold til 

fredningens bestemmelser. 

 

I forhold til eventuelle indsigelser fra naboer, er det jo altid en god ide at have talt med dem om 

projektet. 

 

Grundejerforeningen får normalt ansøgningen til udtalelse fra Fredningsnævnet, efter at kommunen 

har været inde og sagsbehandle ansøgningen. 

 

Vi melder tilbage til Fredningsnævnet og har normalt ikke kommentarer, da foreningen ikke 

længere har påtaleret overfor nye byggerier. 

 

Den videre sagsgang er normalt, at Fredningsnævnet indkalder til en besigtigelse af projektet på 

adressen, hvor Fredningsnævnet, Dansk naturfredningsforening, kommunen og G/F mødes med 

bygherren for at drøfte projektet, inden det eventuelt kan blive godkendt. 

 

Endvidere blev det på generalforsamlingen 2011 vedtaget, at grundejere skal betale et ekstra 

vejbidrag på 50 kr pr kvm ved ombygning og tilbygning. Beløbet opkræves i forbindelse med 

afslutning af byggeriet.  

 


