
 
 
 
 
GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN, ENØ, 4736 KARREBÆKSMINDE 
___________________________________________________________________ 
 

                                                                               Slangerup, 15 juni 2020 
 
 
Referat til bestyrelsesmøde 15 juni 2020 kl. 18.00. Hos Jette Jakobsen Sønderparken 4, 
3550 Slangerup 
 

1. Godkendelse af dagsordenen – Godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat sidste møde – Godkendt. 
 

3. Konstituering af bestyrelsen 
a. Formand - Jette (109) valgt på generalforsamlingen 2019 
b. Kasserer - René (131) valgt på generalforsamlingen 2020 
c. Sekretær - Michael (223) 
d. Næstformand - Lars (49) 
e. Fællesudvalget - Jette (109) 
f. Friarealer og dyrkningsarealer - Lars (49) 
g. Mosen - Niels (20) og Peder Sass (205) 
h. Veje og stier - Michael (223) og René (131) 
i. Drænsystemet på Klintegården - René (131) 
j. Depothus tilsyn - Niels (20) og Lars (49) 
k. Petanqueudvalget -  
l. Bådelaug - René (131) og Niels (20) 
m. Hjemmeside - Jette (109) 
n. Badebroer op og nedtagning – Michael Bang (29) 
o. Vedligehold af badebroer - Niels (20) & René (131) 

 
4. Generalforsamlingen 31 maj 2020 

a. Evaluering - Det var en løsning som kunne bruges, nu da  
forsamlingsforbuddet gjorde at vi ikke kunne samles mere end 10 personer. 
 

b. Kommentarer til referat - Ingen kommentar. 
 

5. Fællesudvalget 
 Der arbejdes med lokalplanen. 
 Intet nyt om diget. 

   
6. Orientering fra formanden 

 Den tidligger formand Torben Hansen er død i maj 2020. 
            Der er sendt blomster til Birgitte. 
 

 
 

7. Orientering fra kassereren 
 

 Der er renoveret badebroer for 13.247,14 kr.  
 

 Der står 167.901,63 kr. i vejfonden. 



 
8. Hjemmesiden 

 Der arbejdes på en løsning. 
  

9. Aktuelle sager 
 Bump - Opsætning lørdag 11 juli 2020 kl. 9.00 

 
 Reparation Af huller i asfaltvej – det gøres fast i april og oktober. 

 
 Renovering af stikveje - Der laves huller i stikveje nu. Der er kommet en pris 

på renovering af vejene på 72.000 + moms. Vejene renoveres i efteråret. 
 

 Arbejdsdag 31 oktober 2020. kl. 9.00 - René laver opslag i tavlen. 
 

 Plantning af æbletræer, på arbejdsdagen. Michael køber træer. 
 
 

10. Eventuelt    
 
Fremtidige mødedatoer: 22 oktober 2020 kl. 18.00 hos Lars. 


