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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Klintegården den 1. april 2014 hos Betina 
 

* * * * *  
Deltagere:  Betina Gram Rasmussen, formand 

Bent Rasmussen, kasserer 
Lars Kilhof, næstformand 
Kirsten Elmøe, sekretær 
Jørgen Petersen, sekretær 
Tine Larsen, bestyrelsesmedlem 
Eric Lerche, bestyrelsesmedlem 
Claus Christensen, suppleant 
Inger G. Christensen, suppleant 
 

Referent: Kirsten Elmøe 
Eric Lerche 

Afbud Ingen 
 

* * * * * 
 

Punkt  Emne Beslutning Ansvarlig 
1. Protokol 

a. Godkendelse 
af referat fra 
generalfor-
samlingen 

Kommentarer til Kirsten inden 08.04.2014. Derefter sendes referatet til 
underskrift hos den tidligere bestyrelse. 

Bestyrelsen 

b. Mødekalen-
der 

Mødekalenderen blev opdateret med mail- og telefonadresser. Jørgen og 
Bent byttede ’værtsdato’. Mødet 12. november i Karlslundehallen fjernes 
samtidig med at bestyrelsesmødet 12.11.2014 ændres til at være en 
onsdag. 
 
Formanden udsender revideret mødekalender. 

 
 
 
 
 
Betina 

 
2. Meddelelser fra formanden 

a. 
 

Udvalgsposter Formand Betina Rasmussen og kasserer Bent Rasmussen er valgt direk-
te af generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen konstituerede sig derudover med: 
• Lars Kilhof som næstformand og vejformand 
• Kirsten Elmøe og Eric Lerche som sekretærer 
• Et vejudvalg med følgende medlemmer 

- Betina Gram Rasmussen 
- Lars Kilhof 
- Eric Lerche 
- og ad hoc Bent Rasmussen i forhold til økonomiske aspekter 

• Hjemmesideudvalget nedlægges, men Eric fortsætter som kontakt til  
 WEB-master i forhold til forslag til ændringer af hjemmesiden. 
• Strandudvalget består af 

- Inger G. Christensen 
- Kirsten Elmøe 

• Badebrosudvalget består af 
- Tine Larsen 
- Jørgen Petersen 
Betina kontakter Lars Jørgen Pedersen med henblik på deltagelse. 
 

 

b. Klage over reparation 
på S-tog banen 

Efter efterårsstormene har der været ekstra støj fra S-banen. Seks bebo-
ere har klaget til BaneDanmark. BaneDanmark vil inden for tre måneder 
foretage måling af støjniveauet. 
 
Bestyrelsen mener ikke at en kollektiv klage vil gøre nogen forskel og vil 
derfor ikke foretage sig yderligere. Formanden kontakter vedkommende. 
 
Formanden kontakter BaneDanmark med henblik på status på om afvan-
dingsgrøfterne er tilstrækkelige. 
 

Betina 

    
3. Meddelelser fra kassereren 

a. 
 

Status Bent udleverede kontoudtog for perioden 30.12.2013-31.03.2014. 
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 Problemer med computeren var skyld i, at der ikke kunne udleveres en 
forbrugsopgørelse, men foreningens balance fejler intet med over 80.000 
kr. i likvide midler. 
 
Kontingentbetalingen i maj er tilrettelagt med hensyntagen til det medlem, 
der fejlagtigt havde indbetalt 50 kr. for meget i 2013. 
 
Desværre har det været nødvendigt at indlede inkassosag mod et med-
lem, som ikke på trods af flere rykkere og tilbud om afdragsordning fortsat 
skylder foreningen for kontingent og rykkergebyr. 
 
Til brug for afregninger af honorar m.v. skal bestyrelsesmedlemmerne 
indsende personnummer, bankoplysninger og trækprocent til Bent. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestyrelsen 

    
4. Meddelelser fra vejudvalget  

a. Status på kommunal 
finansiering generelt 

Kommunen forventes at afsige kendelse i april.  

b. Vejkendelse status – 
deling af veje - hen-
vendelse fra nabo-
forening 

Vores naboforening er indstillet på, at vi renoverer midterrabatten på 
Engvej i fællesskab. 

Lars 

c. 
 

Rådgivning – ingeni-
ør status? 

Lars har kontakt med vejingeniør Bent Stokkeby, hvis firma er interesse-
ret i at påtage sig rådgivningsopgaven. 
 

Lars 

d. Klintebakken 13 Intet nyt. Lars tager kontakt med henblik på finansiering af armeringssten. 
 
Skiltningen af Klintebakken er mangelfuld - nye skilte skal bestilles. 

Lars 

e. Aktiviteter i vejudvalg Intet planlagt. 
 

Vejudvalg 

f. Solkrogen Reparation af Solkrogen er ok. iflg. Lars.  

g. Glatførebekæmpelse Både i 2013 og i år er en væsentlig del af udgiften til snerydning gået til 
saltning – selve snerydningen fylder meget lidt i regnskabet. 
 
Ved indgåelse af ny kontrakt skal det overvejes, om saltning kun skal 
foretages på anfordring fra foreningen. 

Bestyrelsen 

    
5. Meddelelser fra strandudvalget                       

a.  Status Der mangler fortsat 4 huller til beplantning af fyrretræer. 
 
Breddam er kontaktet med henblik på fældning af træer på Nordgrun-
den, men der er fortsat ingen markering af, hvilke træer, der skal fæl-
des. 
 

Kirsten 

    
6. Meddelelser fra badebrosudvalget 

a. Status Opsætning af badebro 03.05 2014 kl. 09:30. – varsles 1 måned forud 
+ 14 dage før. 
 
Nedtagning af badebro 13.09.2014 kl. 09:30 – varsles 14 dage før. 
 
Formanden kontakter Lars Jørgen med henblik på fortsat deltagelse 
 

Betina 

    
7. Hjemmesiden: 

a. 
 

Ny hjemmeside status Vil Thomas Larsen fortsætte som Web-administrator eller skal Claus 
overtage? 
 

Bestyrelsen 
 

b. Journaliseringsplan Eric bad om at punktet placeres tidligere på næste mødes dagsorden, 
så der bliver tid til en seriøs debat om kassationsregler m.m. 
 
Eric udsender forslag til reglerne til den nye bestyrelse. 
 
Der mangler fortsat et fælles drev, hvor foreningens dokumentér kan 
opbevares elektronisk. 

Betina 
 
Eric 
 
 
Webmaster 
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8. Eventuelt 

a. Mails til foreningen Skal mails automatisk distribueres til øvrige medlemmer?  
 
 


