
GF Klintegården 

Bestyrelsesmøde den 13. november 2018, afholdt hos Jeanet Lorentzen, 

Klintegårdsvej 17. 

Deltagere: Lars Kilhof (Ref.), Jeanet Lorentzen, Inger Petersen, Michael Vitell, Claus 

Christensen 

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

- Referat godkendt uden bemærkninger. 

2. Meddelelser fra formanden: 

- Greve Kommune har meddelt tilladelse til at ændre placering af udkørsel 

for Ahornvej nr. 2 og 50, i forbindelse med opførelse af nye ejendomme. 

- Der skal gennemføres 1 års gennemgang med Hartvig Consult og Pankas på 

vores asfaltarbejder. Lars anmoder Hartvig om at indkalde. 

- Alleen på Engvej færdiggøres i den kommende uge, med undtagelse af 

plantning af buskene. Disse er indkøbt og står på lager hos gartneren. 

- 7 af de 33 nyplantede træer er gået ud som følge af tørken henover foråret 

og sommeren, og må desværre udskiftes. 

- Pankas har forsøgt at lave en aftale med Vårgyvelvej 23, men har ikke 

kunnet få kontakt med beboeren. Da brønden underminerer vores nylagte 

asfalt, skal den udbedres. Det er foreslået, at den tilsluttes ekst. 

regnvandsafledning i indkørslen på ejendommen, men dette kræver accept 

fra grundejer. 

- Pankas har færdiggjort asfaltarbejdet på Klintebakken. 

3. Meddelelser fra kassereren: 

- Ikke de store ændringer i opgørelsen fra sidst. 

- Der er penge til oprydning af strandgrundene i dette års budget. 

- Der skal laves en slutopgørelse på vejsagen, så den forelægger til 

generalforsamlingen. Lars laver oplæg og rundsender til bestyrelsen. 

- Der skal laves budgetoplæg til næste møde; restbeløb på vejsagen 

overvejes at opkræve sammen med kontingentet for det kommende år, for 

de matrikler som er omfattet af vejsagen. 

- Der er handlet 11 ejendomme i 2018. 

4. Meddelelser fra Badebroudvalget: 

- Der mødte tilstrækkeligt op til optagning af badebroen og det tog derfor 

kun 2,5 timer. Vi indkalder på samme måde til opsætningen til foråret, da 

det tilsyneladende får grundejerne til at møde frem. 
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5. Meddelelser fra Strandudvalget: 

- Intet at bemærke. 

6. Evt. 

- Det skal fremover fremgå af referatet hvor og hvornår næste møde 

afholdes. 

- Næste møde er den 9. januar 2019, kl. 19.00 hos Michael Vitell, 

Vårgyvelvej 2C. 

 


