
Referat fra Bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Klint Bakker 
Dato:  4. februar 2023 
Sted:   Klintebjergvej 30, 4500 
Deltagere:  Charlotte Worsaae, Bjarne Stabell, Thor-Bjørn Køhl, Peter Sylvest Nielsen 
 
 
1. Status på økonomi og kontingentopkrævning 

Salto per 31.01.2023: 86.951,79 kr. 
37 af 58 medlemmer har betalt kontingent for 2023 inden for tidsfristen ultimo januar. Resten rykkes. 
Aktion Bjarne. 

 
2. Drøftelse af samarbejde med G/F Klintebjerget vedr. vejvedligehold 

Som forberedelse til mødet med G/F Klintebjerget den 7. februar drøftede bestyrelsen ønsker til 
samarbejdet herunder opkrævning af vejbidrag.  

 
3. Planer for vejevedligehold 

Få inspiration og drøfte ideer til vejvedligehold med Uffe Henriksen og vognmanden. Aktion: Thor-Bjørn. 
  

4. Status på løsning af adgang til den udvidet medlemsliste 
Der er nu indført en løsning til den udvidet medlemsliste på hjemmesiden – den virker nu! 
Det er vigtig at medlemmerne melder ind til bestyrelsen ved ændringer på hjemmeadresse, e-mail og 
telefonnr. Dette skal gøres via post@klintbakker.dk. 
 

5. Drøftelse af hvordan bestyrelsens kommunikation kan nå alle medlemmer 
Det undersøges / der implementeres en løsning hvor nyhedsmail fra hjemmesiden kun rammer  alle 
medlemmer. Aktion: Charlotte.  
 

6. Uge for grenafhentning i foråret 
Der er bestilt afhentning af grene i uge 23, startende mandag den 5. juni.   
   

7. Socialt arrangement for 2023 
Arbejdsdag i sensommeren med efterfølgende social sammenkomst overvejes. Aktion Charlotte/Bjarne. 
 

8. Status på henvendelse fra Fibia til G/F Klint Bakker vedr. etablering af fibernet til Bjerget 21 
Gæsteprincippet forfølges på Grunderejerforeningens matrikel i forbindelse med etablering af fibernet 
til Bjerget 21 således at foreningen ikke er forpligtet til vedligeholdelse af forbindelsen.  Dette meddeles 
Fibia. Aktion Thor-Bjørn. 
  

9. Skiltning - opfølgning fra GF2022 samt seneste bestyrelsesmøde 
Se punkt. 11a. 
  

10. Opfølgning på seneste referat 
- Dato for generalforsamlingen er fastlagt til den 1. juli 2023 kl 10.00, Det Vilde Køkken i Klint. 
- Mobilpay og en betalingsservice løsning præsenteres på GF2023. Aktion Bjarne 
-  Der lægges sten i vejkanten i T-Krydset mellem Klintebjergvej/Skellet. Aktion Thor-Bjørn. 
 

11. Evt.  

a. Opfølgning på medlemsmødet den 20. november 2022 vedr. kommunens forslag plejeplan 
Bestyrelsen synes at mødet gik godt og var relevant for medlemmerne. Kommunen kontaktes mht. 



status på plejeplanprocessen. Herunder spørges til om kommunen foreslår skiltning for 
hastighedsbegrænsning i en opdateret version af plejeplanen: Aktion Peter 


