
Grundejerforeningen         Karlslunde, 1. april 2014 

”Klintegården” 
Karlslunde Strand- 2690 Karlslunde 
 
 

 

 Referat fra den ordinære generalforsamling 18. mar ts 2014 
 
 
 
 

• Generalforsamlingen foregik i god ro og orden med ordstyrer Svend Röttig, Ahornvej 16, som blev valgt til diri-
gent. Dirigenten indledte med at konstatere, at indvarslingen af generalforsamlingen var sket korrekt og i over-
ensstemmelse med foreningens vedtægter, og at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. I alt var der 
fremmødt 28 grundejere. To stemmetællere blev valgt. 

 
• Formandens beretning : Den blev aflagt med særlig fokus på tre emner.                                                            

Finansiering af vejene : Der er mange ubesvarede spørgsmål om hvordan vi finansielt får løst opgaven med 
renovering af vejene. Udfordringen ligger i, at nogle veje er delt mellem en anden grundejerforening, og at der 
er halve og hele veje. Ligeledes er der veje, som kommunen gerne vil have overdraget til grundejerforeningen. 
Alle disse løse ender vil vi godt have en godkendelse af fra generalforsamlingen, således at vi får bemyndigel-
se til at bruge et beløb på op til 50.000 kr. til finansiel konsulentbistand. Emnet blev videre drøftet under pkt. 4 
om vejrenovering. 

Opfordring til grundejerne om, at de, når de sender spørgsmål til bestyrelsen, som bestyrelsen skal besvare, 
ikke sender deres mail til NO REPLY, hvilket vil være en stor hjælp for bestyrelsen. 

Glatførebekæmpelse: Kontrakten med ”Snevagten” er nu opsagt med udgang af denne vinter grundet et me-
get dårligt produkt. Der vil blive lavet kontrakt med Brødrene Jensen, som fejer med kost og får ryddet vejene 
om morgenen. 

Hackerangreb:  Hjemmesiden blev i det forløbne år hacket af en taiwanesisk knægt, hvis adresse er os be-
kendt. Men det har afstedkommet øgede udgifter med at få hjemmesiden genoprettet og med back-up og an-
den vedligeholdelse, så fremover må vi forvente nogle udgifter i forbindelse med at holde IT kørende. Det har 
været stor succes at kunne kontakte grundejerne på mail.  

Formandens beretning blev godkendt og stor ros til bestyrelsen for den fyldestgørende beretning. 

• Kassererens beretning:  

Regnskab for 2013 og budget for 2014 blev gennemgået og godkendt. 

Der blev rejst spørgsmål om, hvorvidt det ville være muligt fremover at få den ene restants manglende kontin-
gentindbetaling til at figurere mere tydeligt i regnskabet. Konklusionen var, at regnskabet er helt korrekt udført 
efter de bedste regnskabsmæssige principper, der hersker i ”Riget”. 

• Orientering og debat vedr. vejrenovering:  

Vejformanden oplyste, at vi har bedt om en kommunegaranti til finansiering og vejkendelse. Hvis ikke det er 
muligt, skal hver enkelt ejendom tinglyses, og det kan blive en helt uoverskuelig proces at få vore veje renove-
ret. Kommunegarantien og vejkendelsen tages op på møde i teknik- og miljøudvalget i Greve kommune primo 
april. Efter en forhåbentlig godkendelse heraf, vil planen være, at vi indkalder til en ekstraordinær generalfor-
samling med en vejkendelse og kommunegaranti for finansieringen inden sommerferien. Vejrenoveringen vil 
så kunne finde sted til efteråret.   

• Forslag fra bestyrelsen: 

a. Videre arbejde med vejrenoveringen 2012. 

b. Fastsættelse af kontingent. Dette blev godkendt, således at kontingent nu stiger fra 1.200 kr. til 1.400 kr. 
Alle bestyrelsesmedlemmer undtagen suppleanterne får årligt 2.000 kr. for deres arbejde i bestyrelsen.  
Formanden forklarede baggrunden for dette løft med det øgede frivillige arbejde, og at honorarerne ikke  
var blevet sat op de sidste 8-10 år. 

         



Side 2 af 3 

• Forslag fra medlemmerne:  

Ingen. 

 

 

• Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

Formand:   Bettina Rasmussen Ahornvej 15 

Næstformand:   Lars Kilhof  Agervej 17   

Kasserer:   Bent Rasmussen Klintegårdsvej 18 

Sekretær:   Eric Lerche  Agervej 3 

Sekretær:   Kirsten Bigum Elmøe Klintebakken 19 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Petersen  Ahornvej 39 

Bestyrelsesmedlem:  Tine Larsen   Ahornvej 32 

Suppleant:   Claus Christensen Klintegårdsvej 7 

Suppleant:  Inger Petersen  Ahornvej ca. 9  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

       

 

• Grundejerforeningens bankforbindelse er Nordea Bank Danmark A/S, Greve Center Afdeling, 2670 Greve, og 
vores kontonummer er 2343-6271595687. 

• Broopsætning: lørdag den 3. maj kl. 9.30 

• Bronedtagning: lørdag den 13. september kl. 9.30 

• Vi vil ligeledes opfordre medlemmerne til at komme på Strandrensningsdagen, søndag den 15. juni klokken 
9.30 til morgenbrød/kaffe på Sydgrunden. Her vil vi etablere Sankt Hans bålet og rydde op på Nord- og Syd-
grunden. Tilmelding ikke nødvendig. 

• Vi vil også gøre reklame for hjemmesiden www.gf-klintegaarden.dk, hvor bestyrelsen orienterer om forenin-
gens aktiviteter. 

• På vores mailadresse bestyrelsen@gf-klintegaarden.dk er I meget velkomne til i løbet af året at sende for-
slag og kommentarer til bestyrelsen, så vi løbende kan tage os af dette og hint. 

• På samme mailadresse kan man også tilmelde sig en mail-liste og få løbende information om foreningens vir-
ke. 

 
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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_______________________    _______________________ 
Thomas Gram Rasmussen    Lars Kilhof 
Formand      Næstformand 
 
_______________________    _______________________ 
Bent Rasmussen     Kirsten Elmøe 
Kasserer      sekretær 
 
_______________________    _______________________ 
Eric Lerche                  Lars Jørgen Pedersen 
Sekretær 
 
_______________________    _______________________ 
Thomas Dahl Larsen     Sven Röttig 
       Dirigent 
 
 


