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Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Kl integården den 4. juni 2014 hos Kirsten 
 

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

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

Referent: Kirsten Elmøe 
Eric Lerche 

Afbud  Bent Rasmussen, kasserer 
 

* * * * * 
 

Punkt
 

Emne Beslutning Ansvarlig 

1. Protokol 
a. Godkendelse 

af referat af 
bestyrelses-
mødet 1. 
april 2014 

Referatet blev godkendt med følgende korrektioner: 
I deltagerlisten skal Jørgen stå som bestyrelsesmedlem og Eric som se-
kretær. 
 
Inger hedder Petersen og ikke Christensen. 
 

 

b. Godkendelse 
af referat fra 
generalfor-
samlingen 

Referatet er godkendt og lægges på hjemmesiden. Referatet sendes til 
underskrift hos den tidligere bestyrelse. 

Kirsten 
Claus 

c. 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 ons-
dag. 
 
Formanden udsender revideret mødekalender. 
 
På hjemmesiden er det kun formandens mailadresse,der skal fremgå 

 
 
 
 
 
Betina 
 
Claus 

 
2. Meddelelser fra formanden 

a. 
 

Nordgrunden Betina har over for naboen påtalt, at de ikke kan benytte vores grund som 
affaldsdepot – uanset de er 87 år. 
 
Vi fjerne det nuværende affald og sender en skriftlig advarsel mod fremti-
dig dumping af affald. 
 
Der foreligger kun aftale om, at der vedligeholdes en bred sti på Nord-
grunden, men intet andet. Der skal ryddes ud i træerne. 
 
Samarbejdet med Fortets Venner giver ingen konkrete resultater. Skal det 
fastholdes? 

 

 
 
 
Betina 
 
 
Kirsten 

b. Gaver Tidligere bestyrelsesmedlemmer og webmaster har modtaget rød-
vin/gavekort til Bauhaus. 
 

Betina 

c. Udstykning Sagen om udstykning af Ahornvej 18 pågår fortsat. 
 
Der er til stadighed nye beboere og vi kan se frem til at ejeren himself vil 
flytte ind – i det mindste til der er truffet afgørelse om udstykningen. 
 

 

d. Afvandingsgrøfter Der er rettet henvendelse til Bane Danmark vedrørende vedligeholdelsen 
af afvandingsgrøfterne. Betina rykker for svar. 

Betina 

    
3. Meddelelser fra kassereren 

a. 
 
 

Status Bent har forud for mødet afleveret kontoudtog og forbrugsopgørelse. Der 
er udsendt 9 rykkere for kontingentbetaling til stort set den sædvanlige 
kreds, men der er også modtaget en formentlig fejlagtig ekstra indbetaling.  
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Inkassosagen er afsluttet med at restanten har indbetalt sit skyldige beløb 
samt sagsomkostninger. 
 
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 vil ikke afsige vejkendelse, da foreningens veje er i rimelig 
stand – og i sammenligning med kommunens Klintegårds-
vej/Karlslundevej i fortrinlig stand. 
 
Lars har begået et notat om foreningens muligheder herefter. Vejudvalget 
+ Bent drøfter disse ved et møde i august, som Betina indkalder til. 
 

 
 
 
 
Betina 

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

Vores naboforening er indstillet på, at vi renoverer midterrabatten på Eng-
vej i fællesskab. Som udgangspunkt drejer det sig om fjernelse af et par 
birketræer, som naboforeningen ikke ønsker genplantet. 
 
Ifølge kommunen er midterrabatten i fælleseje mellem vores og naboejer-
foreningen. 
 

Lars 

c. 
 

Næste skridt i sagen Vejudvalget + Bent gennemgår mulighederne i august. Betina indkalder til 
møde 
 

Betina 

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. 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 Inger leder og fordeler opgaverne på arbejdsdagen. 
Der leveres flis til stierne. 
 
Invitation til arbejdsdagen udsendes nu med en reminder en uge før. 

Inger 
 
 
Claus 

b.  Strandrensningsdag 1. Hegnet ved enden af Parkvej erstattes med steler ved lejlighed 
2. Flis lægges på stier på strandrensningsdag 
3. Fældning forår 2015 – Nordgrund 

Vejudvalg 
Inger 
Kirsten 

c. Fedtemøg Vi er til stadighed plaget af fedtemøg, bl.a. af strømforhold grundet 
Mosede Havn. Lars rejser problemet i kommunen og Betina sender 
indlæg til Sydkysten. 

Lars 
Betina 

    
6. Meddelelser fra badebrosudvalget 

a. Status Badebroen er opsat. 
 

 

b. Ny tovholder Lars Jørgen har tilbudt at instruere den nye tovholder, som er Jørgen 
med Claus som back-up. 

 

    
7. Hjemmesiden: 

a. 
 

Status Claus er ny webmaster 
 

 

b. Journalisering? Claus og Eric udarbejder forslag til et fællesdrev, hvor foreningens 
dokumentation opbevares. Drevet skal have specifikke redaktørret-
tigheder og en sikker back-up procedure. 
 
Forslaget til journaliserings- og arkiveringsbestemmelser er principielt 
i orden. 

Eric 

c. Hjemmeside – fotos – 
Nye telefon nr. (for-
mand) 

Ikke behandlet.  
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8. Eventuelt  
a. Mails til foreningen Fra forrige møde: 

”Skal mails automatisk distribueres til øvrige medlemmer?” 
 

 
 


