
Forslag vedrørende høringssvar i forbindelse med den kommende plejeplan  
Indstilles til beslutning på Generalforsamlingen i grundejerforeningen Klint 
Bakker den 9. juli 2022  
 

Dato: 31 Maj 2022 

Forslagsstiller:  Charlotte Worsaae, Bjerget 12 

Peter Sylvest Nielsen, Bjerget 11 

 

Forslag: 

Det anbefales at generalforsamlingen for grundejerforeningen Klint Bakker den 9. juli 2022 beslutter 
sig for enten:  

1. på forhånd at afstå sit høringssvar i forbindelse med offentliggørelse af plejeplan for 
Klintebjerg og Fladvandet, eller 

2. at bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling eller til et møde1 med 
henblik på at få en drøftelse af den kommende plejeplan for Klintebjerg og Fladvandet med 
henblik på at kunne udarbejde et høringssvar, som alle medlemmer kan støtte op om. 

3. Mulighed for at generalforsamlingen kan beslutte sig for et konkret forslag som afviger fra 1. 
og 2. 

Baggrund og begrundelse for forslaget: 

I den endelige fredningskendelse af Klintebjerg og Fladvandet per 12. december 2019 er det fastlagt 
i § 9 ”Plejemyndighed, plejeplaner og naturgenopretning”, at plejeplan skal sendes i høring hos 
lodsejere, tilstødende lodsejere, forpagtere, grundejerforeninger samt Danmarks 
Naturfredningsforening. 

Odsherred kommune, som er plejemyndighed, forventes at offentliggøre plejeplanen for området 
sidst i 2022, som herefter sendes til høring. Høringssvarfrist forventes at være 4 uger fra 
offentliggørelsestidspunktet, jf. BEK nr. 924 af 27/06/2016 ”Bekendtgørelse om pleje af fredede 
arealer og tilsyn”. Som tidligere nævnt forventes kommunen at indkalde lodsejere til et 
informationsmøde i forbindelse med offentliggørelsen af plejeplanen. 

Selvom vi på nuværende tidspunkt ikke kender indholdet i plejeplanen, ved vi fra de seneste +20 års 
diskussion i foreningen vedr. fredningerne og dertilhørende tiltag, at der er forskellige holdninger og 
interesser blandt foreningens medlemmer. Derfor vurderer vi, at det vil være en ganske betydelig og 
sandsynligvis umulig opgave at udarbejde et relevant høringssvar på vegne af grundejerforeningen, 
som alle medlemmerne kan støtte op om. Vi henviser i stedet til at den enkelte lodsejer har hørings- 
og indsigelsesret.  

På den baggrund vil vi bede generalforsamlingen træffe afgørelse på de fremsatte forslag. 

 
1 Hvis adgang til en ekstraordinær generalforsamling ikke antages i foreningens vedtægter. 


