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 Referat fra den ordinære generalforsamling 14. mar ts 2017 
  
 
 

• Latifa Ljørring, Greve Byråd, blev valgt til dirigent. Dirigenten indledte med at konstatere, at indvarslingen af 
generalforsamlingen var sket korrekt og i overensstemmelse med foreningens vedtægter, og at generalfor-
samlingen var beslutningsdygtig. I alt var der fremmødt 35 grundejere inkl. bestyrelsen.  

• Bestyrelsen var repræsenteret af formand Lars Kilhof, næstformand Jørgen Petersen, kasserer Bent Rasmus-
sen, sekretær Kirsten Bigum Elmøe, bestyrelsesmedlemmer Claus Christensen, Tine Corse, samt Inger Pe-
tersen. 

 
• Formandens beretning : Den blev aflagt af formand Lars Kilhof med særligt fokus på tre emner: 

1.  GF kan på ejernes regning få fjernet sten i rabattern; dette er bekræftet af advokat. 

2. Vejprojektet er meget tæt på at blive sat i gang.  

3. Greve Kommune har godkendt vores ændringer i vedtægterne, dog med den ”krølle” at en § er god-
kendt med en tilføjelse, selvom vi ikke engang har ændret i den § !!! 

Herefter blev beretningen godkendt; den var forinden udsendt til alle sammen med indkaldelsen til general-
forsamlingen.                                                          

• Kassererens beretning:  

Regnskab for 2016 og budget for 2017 blev gennemgået og godkendt. 

Bent Rasmussen takkede generalforsamlingen for den tillid, forsamlingen havde vist ham for hans arbejde 
som kasserer i mange år, men nu har besluttet sig for at holde op. Lars takkede efterfølgende Bent for det 
eminente kassererjob, som han har udført til perfektion. Applaus fra salen. 

• Forslag fra bestyrelsen:  

De fastsatte kontingenter , gebyrer og honorarer blev godkendt, således at kontingentet bliver nedsat fra 
1.400 kr. til 1.000 kr. Rykkergebyret bliver imidlertid sat op til 200 kr. Oplysningsgebyret bliver ligeledes sat op 
til 200 kr. 

Alléen på Engvej bliver renoveret samlet med nabogrundejerforeningen.  

Spørgsmål fra salen gik bl.a. på, om der kom hældning på Engvej, så al vandet ikke siver over på vores par-
celler. L.K. oplyste, at der kommer en grøft i rabatten på nabogrundejerforeningen. Der vil ligeledes blive sendt 
en ansøgning om bump på vejen til kommunen, men L.K forklarede, at den næppe ville blive godkendt, før der 
var fremlagt en fartmåling. 

Ligeledes blev der stillet et spørgsmål om renovering af det første stykke på Engvej, ca. 16 meter, men dette 
bliver ikke renoveret, da det er kommunens stykke vej!!! 

Optagelse af Lån i anerkendt pengeinstitut: Dette blev godkendt; den eksakte fordeling af lånet mht. kon-
tant betaling eller lån vil ligge klar inden for ca. 10 dage, oplyste L.K. efter forespørgsel fra salen. 

Alle forslag blev godkendt.  

• Forelæggelse af forslag til budget for indeværende regnskabsår samt eventuel godkendelse 

Vandværksgrunden på Klintegårdsvej, som nu er til salg, er således en del af GF, hvorfor vi nu er 237 med-
lemmer ; derfor blive budgettet 5.200 kr. større end det budget, medlemmerne har fået tilsendt, idet vandvær-
ket også burde have betalt kontingent for 2014, 2015 og 2016. 

Forslag fra salen: Kan vi bruge noget fra kassebeholdningen til lånet. Bent forklarede, at lånet er helt uaf-
hængigt af kassebeholdningen. 
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Forslaget blev godkendt 

• Forslag fra medlemmerne: 

Eric Lerches forslag om ændring af teksten i § 6 i vedtægterne om ansvaret for rydning af vejen for sne kan ik-
ke henføres under foreningens ansvar, da det vil blive ekstremt dyrt at blive forsikret. 

Forslag blev ikke godkendt. 

 

        

• Valg af medlemmer til bestyrelsen:  

Jeanet Lorentzen  blev valgt som kasserer. Inger Petersen indvilligede i at tage et år mere, da der ikke meldte 
sig nogle andre. Den nye bestyrelse er herefter sammensat således: 

 

Formand:  Lars Kilhof  Agervej 17  

Kasserer:   Jeanet Lorentzen Klintegårdsvej 17 

Næstformand:  Jørgen Petersen Ahornvej 39  

Sekretær:  Kirsten Bigum Elmøe Klintebakken 19 

Bestyrelsesmedlem: Tine Corse  Ahornvej 32 

Bestyrelsesmedlem:  Inger G. Petersen Ahornvej 19 

Bestyrelsesmedlem: Claus Christensen Klintegårdsvej 7 

• Valg af suppleanter:   

Suppleant:  Morten Rasmussen Karlslunde strandvej 12 

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

• Aktiviteter i Grundejerforeningen i 2017: 

• Broopsætning: lørdag den 30. april kl. 9.00 

• Bronedtagning: lørdag den 23. september kl. 9.00 

• Vi vil ligeledes opfordre medlemmerne til at komme på Strandrensningsdagen, lørdag den 11. 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 mailliste og få løbende information om foreningens vir-
ke. 

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

 
’ 
 

Med venlig hilsen  
bestyrelsen 
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 ------------------------------------     ------------------------------------------------ 
 Lars Kilhof       Jørgen Petersen    
 Formand       Næstformand 
 
 
 
 
 -------------------------------------     ------------------------------------------------- 
 Bent Rasmussen      Kirsten Bigum Elmøe 
 Kasserer       Sekretær 
 
 
 
 
 ---------------------------------------     ----------------------------------------------- 
 Inger Petersen        Claus Christensen 
 Bestyrelsesmedlem      Bestyrelsesmedlem 
 
 
 
 
 ---------------------------------------     ---------------------------------------------- 
 Tine Corse       Latifa Ljørring 
 Bestyrelsesmedlem      Ordstyrer 
  

 


