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• Beskæring, stier…

• Vejvedligehold• Grenafhentning
• Vejvedligehold

• Hjemmesiden

Øge gennemsigtigheden i bestyrelsens arbejde



Medlemmer 

• Ingen nye medlemmer i periode

Byggesager

• Klintebjergvej 35 (skur) afsluttet

Hjemmesiden

• Adgang til udvidede medlemsliste fungerer ikke. 
Bestyrelsen har igangsat en løsning som 
implementeres henover sommeren

Nye medlemmer, byggesager og hjemmesiden



Foreningens 
vedtægter

Formål og regler 
§§

Forretningsorden for bestyrelsens arbejde etableret

Generalforsamlingen

Højeste myndighed

Bestyrelsen

Udmønte beslutninger 
iht. GF samt opgaver iht. 

vedtægterne

Beslutningsreferater fra de 3 
afholdte  bestyrelsesmøder 

offentliggjort på 
hjemmesiden

Forretningsorden for 
bestyrelsens arbejde

Beskriver hvordan 
bestyrelsen arbejder

http://www.klintbakker.dk/wp-
content/uploads/2021/11/Forre

tningsorden-for-bestyrelsen-
Klint-Bakker.pdf

Tilgængeligt på www.klintbakker.dk

http://www.klintbakker.dk/wp-content/uploads/2021/11/Forretningsorden-for-bestyrelsen-Klint-Bakker.pdf
http://www.klintbakker.dk/


• Øget vejslid grundet tungere trafik 

• Åsen har krævet en ekstra indsats i år, da 
kørebanerne var nedslidte. Derfor er der hældt 3 
vognlæsgrus på før rasping af vejen

• Andre veje har fået lappet hullerne efterfulgt af en 
simpel rasping

• Vedligehold af asfaltveje udsat til 2023

• Bestyrelsen vil i det kommende år arbejde på en 
plan for forventede udgifter til vejevedligehold de 
næste 2-4 år frem

Vejvedligehold



Grusbunker er udlagt
Medlemmerne opfordres til løbende at lappe huller i vejen 



• Grene afhentet i december 2021 og i juni 2022

• Vedligeholdelse af fællesarealer (sti bjerget, mosestien, beskæring af 
mosen…)

• Beskæring af træer i T-krydset mellem Skellet og Klintebjergvej

Grenafhentning og beskæring af fællesarealer



• Velegnet til højt græs, mindre 
buske og krat 

• Står på Klintebjergvej 32 (gården)

• Gratis at låne 

• Grundejerforeningen betaler for 
benzin mv.

• Kontakt evt. Birgitte Lau for 
instruktion og kode

• Udlånt af DN Odsherred

Skiveklipperen til rådighed for privat naturpleje



Eksempler på gennemførte naturpleje i privat regi

Skrænten - Slugten
(Jacobsen, Frisendal, Lau/Andersson)

Klint Bakker 
(uden for grundejerforeningen)

(Bramsen)

Åsen mod Nyrupbugten

Bjerget
(Nordtvedt)

Bjerget
(Nordtvedt)

Bjerget/Klintebjergvej
(Ølgaard & Plannthin)



G/F Klint Bakker FB-gruppe oprettet til gavn for fælleskabet

• Tak til Rita Andersen for etablering af FB-gruppe

• Styrke kommunikation mellem foreningens 
medlemmer

• Supplement til kommunikation på hjemmesiden 
og til general forsamlingen

• Hjælpe til naturpleje, indkøb.., stemningsbilleder, 
lån af havestole…, efter voldsomt vejr….

• Konstruktiv dialog og til gavn for fælleskabet

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

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


• Vurderer at trafikmængden nærmere sig et før Covid-19 niveau

• Flere er opmærksom på max. 20km/t efter drøftelserne på GF2021

• Vurderer at det primært er eksterne trafikanter, som kører for hurtigt

• Bestyrelsen har igangsat en hastighedskampagne på hjemmesiden og i 
FB-gruppen 

• Hastighedsbegrænsning med skiltning kræver godkendelse hos kommune 
og politi (Fredningsnævn?)- bør baseres på en fagprofessionel ansøgning

• Skiltning legende børn uden hastighed skal godkendes af kommunen 
(Fredningsnævn?)

Hastigheden bør ikke overstige 20km/time - ordensregel



• Møde 26/10-21 med kommunens naturteam

• Kommunen tilkendegav at de ikke ønskede involvering 
fra grundejerforeningen i udarbejdelse af plejeplan

• Kommunen indikerede at plejeplanen primært vil 
fokusere på fredningens prioriteter

• Plejeplan forventes offentliggjort ultimo 2022 og 
kommunen vil invitere til et stort informationsmøde

• Kommunen indvilligede i at modtage forslag fra 
grundejere til naturplejeprojekter iht. fredningens 
prioriteter – 2 projekter fremsendt, ej gennemført

Kommende plejeplan – mødet med Odsherreds Kommune



Derudover påtænker vi at lave en form for indsamling af input fra 
lodsejere, fx ved en workshop senere på året. I fredningens § 9 er der 
fastlagt bestemmelser om høring af lodsejere m.fl., og sådan en 
indsamling vil være en del af denne høringsproces. Fredningens formål er 
fastlagt og ligeledes er en del indsatser omkring rydninger og stiforløb til at 
imødekomme fredningsbestemmelserne, men en forhåndshøring vil have 
til formål at danne en idébank, som jeg vil forsøge at sammenflette i 
plejeplanen.

Venlig hilsen

Frida Dorph-Petersen
Naturforvalter, Center for Miljø og Teknik

Status på kommunens plejeplan per 21. april 2022



Lovgrundlag for plejeplan

Reglerne omkring pleje og tilsyn af fredet arealer styres af: 

Bekendtgørelse om pleje af fredede arealer og tilsyn (BEK nr 924 af 
27/06/2016)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/924

Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 1122 af 03/09/2018 - gældende)
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1122

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/924
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1122


Vejledende proces ”fra plejeplan til udmøntning af plejeplan”

Fredning 
Tinglyst på alle matrikler

Plejeplan
foranstaltninger kan gennemføres med samtykke med ejeren eller med fredningsnævnets godkendelse 

Odsherred Kommune =tilsynsmyndighed

Høring/indsigelser 
hos berørte ejere og foreninger (4 uger), lodsejer kan meddele selv at foretage foranstaltningerne (4 uger)

Enighed opnås mellem ejer og 
kommunen

Uenigheder afgøres af Fredningsnævnet

Accept af afgørelsen
Kommunen kan foretage aftalte

foranstaltningerne
Afgørelse ankes til 

klagenævnet (4 uger )

Kommunen kan foretage 
afgjorte foranstaltninger Afgørelsen

Kommunen kan foretage 
afgjorte foranstaltninger



• Kassereren var ikke valgbar til bestyrelsen på GF2021, pga. generationsskifte 
på ejendommen i 2020, men troede han var livsarving (valgbar)

• Den 20.10.21 stillede ét nyvalgt bestyrelsesmedlem i nuværende bestyrelse 
spørgsmålstegn ved om Kassereren var korrekt valgt til bestyrelsen på GF2021

• Den 11.11.21 henvendte et medlem sig til bestyrelsen vedr. flere forhold, 
hvoraf ét vedrørte manglende valgbarhed af Kassereren med opfordring til at 
dette bringes i orden med en ny afstemning snarest, da bestyrelsen ikke kan 
anses for at være beslutningsdygtig.

Bestyrelsens legitimitet 
Formandens opfattelse



• På første bestyrelsesmødet den 13.11.21 blev situationen drøftet
– Det viste sig, at et bestyrelsesmedlem (også daværende) var viden om, at 

Kassereren ikke var valgbar på GF 2021, men oplyst ikke dette på GF
– Kassereren valgte umiddelbart ikke at trække sig 
– Ingen adkomst i vedtægterne til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 

for at få afklaret problematikken (i tråd med tidligere bestyrelses vurdering i 2013)
• To forskellige holdninger tilkendegivet i bestyrelsen

1. Kassereren illegitimt valgt, bestyrelsen er dermed ikke legitim og kan derfor ikke 
træffe beslutninger

2. Bestyrelsen kan fungere på normal vis – skal løses på kommende 
generalforsamling

• Bestyrelsen beslutter at søge ekstern juridisk bistand, hvilket frafaldes den 25.11.21 –
problematikken skal løses på Generalforsamlingen 2022

Bestyrelsens legitimitet (forts.)
Formandens opfattelse



• De 2 forskellige holdninger til bestyrelsens legitimitet har resulteret i et dårligt 
samarbejdsklima 

• Der har ikke været muligt at finde en fælles løsning for samarbejdet

–Adskillige opfordringer til at mødes for at drøfte samarbejdet blev ignoreret

–Dele af bestyrelsen har kun deltaget delvis i bestyrelsesmøder

–Den ene del af bestyrelsen har løftet uforholdsvis mange opgaver

–Det har desværre været et uskønt forløb

• Bestyrelsens sammensætning og vedtægter bør bringes i sync.

Samarbejdet i bestyrelsen har været meget vanskelig
Formandens opfattelse



Spørgsmål til Formandens beretning


