
GF Klintegården 

Bestyrelsesmøde den 7. februar 2019, afholdt hos Lars Kilhof, Agervej 17. 

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

Referat: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde: 

- Referat af møder den 13-11-18 og 9-1-19 godkendt uden bemærkninger. 

- Claus får tilsendt alle godkendte referater til oplægning på hjemmesiden. 

2. Meddelelser fra formanden: 

- Der afholdes 1 års gennemgang på vejene med Hartvig Consult den 9. april 

2019. 

- Aftaler omkring alléen på Engvej er indgået. Bassin nærmest strandvejen 

får påfyldt lidt muldjord så dybden reduceres. Dette udføres sammen med 

plantning af buskene. 

- Udskiftning af vejskilte afventer henvendelse til Greve Kommune, omkring 

tilladelse til at bruge kommunens våbenskjold, som på kommunens nye 

skilte på eksempelvis Karlslundevej. 

- Opmagasineret campingvogn i rabatten ved Ahornvej/Agervej skal flyttes. 

Der rettes henvendelse til ejeren straks efter generalforsamlingen. 

3. Meddelelser fra kassereren: 

- Opgørelsen blev gennemgået af kassereren, med fokus på ændringer siden 

sidst. 

- Regnskabet gennemgået, og anbefales til godkendelse på 

generalforsamlingen. Underskuddet er noget mindre end budgetteret, 

hvilket primært skyldes mindreforbrug på regnskab/revision, da vi ikke har 

hyret ekstern hjælp i indeværende år. Budgettet tilrettes virkeligheden. 

- Der er lavet en slutopgørelse på vejsagen, som kassereren krydsreviderer 

med indkomne fakturaer. Lars opsætter regnskabet så det forelægger til 

godkendelse på generalforsamlingen. Lars forbereder sig på forklaring af 

slutbeløbet. 

- Budgetoplæg gennemgået, og Lars rundsender endeligt forslag til 

bestyrelsen til godkendelse inden udsendelse af indkaldelse til 

generalforsamling. 

4. Meddelelser fra Badebroudvalget: 

- Datoer fastsat for opsætning og nedtagning af badebro i 2019. Der 

indkaldes på samme måde som i 2018. 
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5. Meddelelser fra Strandudvalget: 

- Tilbud fra KM-Byg Valløby gennemgået og godkendt til igangsætning. 

- Dato for Strandrensningsdag er fastsat for 2019. 

6. Evt. 

- Claus Christensen genopstiller ikke til bestyrelsen. 

- Inger Petersen forespørges, om hun ønsker at udtræde før tid, såfremt der 

kan findes en afløser på generalforsamlingen. Inger er ikke på valg i år. 

- Formand, Næstformand, Kasserer og sekretær beskriver deres opgaver i 

forhold til bestyrelsesarbejdet. Ligeledes beskriver Claus IT-opgaven. 

Derefter samles det i et dokument, som vi kan ligge på bordene til 

generalforsamlingen, til orientering af evt. kandidater. 

- Næste møde er generalforsamlingen. Uddeling finder sted søndag den 17. 

februar kl. 10.00 hos Kirsten Elmøe. 

- Lars sørger for trykning af eksemplarer til uddeling og Claus og Jeanet 

koordinerer lister med e-mail og post modtagere. 

 


