
 
 
 
 
GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN, ENØ, 4736 KARREBÆKSMINDE 
___________________________________________________________________ 
 

                                                                               København 13 november 2019 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde ONSDAG den 13 november 2019 kl. 18.00 hos Niels Tørring, 
Hyldebærvej 8, 2400 København NV  
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat sidste møde 

 Godkendt 
 

3. Fællesudvalget 
 

 Lokalplan 
 Der er indkaldt til møde i fællesudvalget 23/11-2019. 

            Her deltager René og Niels 
 Der laves besigtigelser i grundejerforeningerne fra kommunen. 
 I forbindelse med ny lokalplan vil de eksisterende deklarationer kunne 

ændres uden tinglysninger, som en del af lokalplanen.  
 Vedtægter skal tilrettes efter lokalplan. 
 Lokalplan forventes at vedtages november 2020. 

 
 Lukning af Græshoppen 2020 

 Bestyrelsen forsøger at deltage i informationsmødet 20 november 
2019. 
 

4. Orientering fra formanden 
 

 Henvendelser fra grundejer 
 Der er svaret til grundejer omkring beskæring mod fjorden. 

 
5. Orientering fra kassereren 

 Regnskab gennemgået. 
 

6. Hjemmesiden 
 René har fået link til godkendelse og det bliver gjort 15/11-2019. 
 Det sene tidspunkt for dette skyldes at sygdom, og den starter nu med 

det indhold som var på den gamle. 
 

7. Mosen 
 Kommunen laver beskæring og oprensning 
 Det skal indskærpes at der skal meldes til bestyrelsen når der arbejdes i 

mosen af hensyn til forsikringen dækker hvis der sker en ulykke. 
  
  



 
8. Aktuelle sager 

 
 Velkomstbrev 

 Brevet er ved at blive revideret.  
 Jette tager udkast med til næste møde. 

 
 Revidering af vedtægter 

 Afventer lokalplanen 
 

 Breve til grundejer om beskæring på grunde 
 

 Brev sendt til grundejerne 42, 97, 118, omkring beskæring på grunde. 
 203 har fået brev omkring fjernelse af plantet pilehæk. 

 
 Vejbump 

 Godkendelse er kommet fra myndigheder. 
 Michael bestiller bump nu. 
 Der bestilles 2 ekstra stander med refleks. 
 Bump sættes op til foråret. 

 
 Lukning af Græshoppen 2020 

Bestyrelsen forsøger at deltage i informationsmødet 20 november 2019. 
 

 Hjertestarter kursus 8 maj 2020. 
 

 Udsætning af lillebadebro 9 april 2020. 
 

 Optagning af storebadebro 2020. 
 

 Udsætning af storebadebro 9 maj 2020. 
 

 Optagning af lillebadebro 2020. 
 

 Fjernelse af krat ved æbleplantage, lørdag 8 februar 2020. 
 

 Det laves som arbejdsdag. 
 

 
9. Generalforsamling 2020. 

 Lørdag 23 maj 2020 kl. 14.00 
 

10. Skuret. 
 Niels og Lars laver hyller i skuret. 
 Der laves i den forbindelse en kraftig oprydning. 

 
11. Eventuelt  

 
   
 
Fremtidige mødedatoer:  
 
23 januar 2020 Hos René 


