
_______________________________________________________________________ 

Grundejerforeningen Klint Bakker 

   Indkaldelse til generalforsamling, lørdag den 9. juli 2022 kl.10.00                              

afholdes på ”Det Vilde Køkken”, Klintevej 158 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Der vil blive bestilt lokale og forfriskninger i forhold til antal tilmeldt generalforsamlingen. Du bedes 

derfor venligst tilmelde dig og eventuel ledsager på post@klintbakker.dk senest søndag den 3. juli. 

Tilmelding er naturligvis ikke en forudsætning for at deltage. 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er:  

A. Valg af dirigent. Bestyrelsen indstiller Morten Winther Christensen, Klintebjergvej 39 

B. Beretning fra formanden til godkendelse 

C. Regnskab til godkendelse.  

D. Fremlæggelse af budget for 2023 samt godkendelse af kontingent 2023 (1000kr) og vejbidrag 

2023 (1000 kr) for ikke medlemmer i fald forslag 3. under punkt E godkendes.  

E. Behandling af indkomne forslag.  

1. Forslag til at få løftet problematikken om trafik og specielt for høj hastighed, fra 

Thor-Bjørn Køhl, Klintebjergvej 30 

2. Forslag vedrørende høringssvar i forbindelse med den kommende plejeplan, fra 

Charlotte Worsaae, Bjerget 12 og Peter Sylvest Nielsen, Bjerget 11 

3. Forslag til ændringer af vedtægter for grundejerforeningen Klint Bakker, fra 

Charlotte Worsaae, Bjerget 12 og Peter Sylvest Nielsen, Bjerget 11  

F. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.  

a. Formand (Peter Sylvest Nielsen, villig til genvalg, valgperiode 2 år). 

b. Bestyrelsesmedlem (Mikkel Schnack, villig til genvalg, valgperiode 2 år).  

c. Valg af Kasserer. (Bjarne Stabell er villig til genvalg i så fald vedtægter tillader dette, 

jf. den foreslået vedtægtsændring om valgbarhed til bestyrelsen under punkt E.3, 

valgperiode 1år). 

d. Valg af revisor (Bjarne Andersson genopstiller ikke, valgperiode 1 år). Bestyrelsen 

håber på at et medlem i foreningen ønsker at påtage sig denne opgave. 

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

 

Det vil også være muligt at stemme via fuldmagt ved brug af vedlagte fuldmagtskabelon, såfremt 

fuldmagten er registreret ved indgangen til generalforsamlingen.  

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal have været bestyrelsen i hænde senest 

1. juni 2022 iht. gældende vedtægter samt nyhedsopslag på hjemmesiden den 29.april 2022. 


