
 
 
 
 
GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN, ENØ, 4736 KARREBÆKSMINDE 
___________________________________________________________________ 
 

                                                                               Søborg, 21-01-2019 
 
 
Dagsorden 21. januar 2019 hos René Høje Gladsaxe 55 4th, 2860 Søborg kl. 18,00 
 
 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

2. Godkendelse af referat sidste møde 
 Referat godkendt. 

 
3. Fællesudvalget 

 Der er forslag fra kommunen, om at lave cykelstier rundt om i sommerhusom-
råderne, men kommunen bliver bedt om at det er Enø Kystvej der skal sættes 
fokus på. 

 Dige projekt er tilkoblet nye rådgiver. Nu afventer vi en udmelding om hvornår 
at der holdes informationsmøde igen. 

 Fordelingsnøgle afventer udspil fra kommunen. 
 Jette laver skriv til fælles foreningen om orientering til beboerne inden der 

kommer et nyt møde med kommunen. 
 

 Jette sender referat fra fællesforeningen  
   

4. Orientering fra formanden 
 Taget under punkterne. 

 
 

5. Orientering fra kassereren 
 
Regnskab 2018 – udsendt af Rene’ 
 

 Regnskabet bliver revideres uge 5 
 

 Fællesareal der er brugt ca. 22.000 kr. på dræn. 
 Udgift til hjertestarter 21.963 kr. er under fælleshuset. 
 Udgifter til fællesforening er blevet højere pga. kørsel er kommet under denne 

post i år. 
 Fejlafregning til vejfonden gør at beløbet ser forkert ud i 2018. 

Restbeløb er indbetalt. 
 

 Budget 2020 – Næste møde 
 
 
 
 
 



6. Hjemmesiden 
 

 Der kommer nyt oplæg til hjemmeside i løbet af 14 dage. 
 

 Pris for hjemmesiden opsætning ca. 4.000 kr. 
 

 Årligdrift ca. 1.000 kr. 
 

 Hjemmesiden kommer op og stå i inden generalforsamlingen. 
 
 

7. Aktuelle sager 
 
 Jette tager kontakt til kommunen om oprensning af grøften langs Enøkystvej. 

 
 Bænkene langs stranden skal eftergås og evt. flyttes ind mod marken. 

 
 Mæglingsmøde vedrørende beplantning i nr. 6 - Klintegårdsvej nr. 7 har klaget til 

Bestyrelsen hæk og træer i nr. 6. Bestyrelsen henviser vedr. hæk til kommunen. 
Jette tager kontakt til nr. 6 vedr. træer. 

 
8. Generalforsamling 2019 

 
 25. maj 2019 kl. 14:00 

 
 Som diagent spørges Jens Nicolaisen – Jette. 

 
 Jette skriver til medlemmerne i grundejerforeningen om at forslag som de øn-

sker behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 
1 april 2019 

 
9. Mosen 

 
 Flis spredes når mosefolket samles igen til foråret. 

 
10. Arbejdsdag 

 Fælde træer i æbleplantagen mod parkeringspladsen så der kan køres til med 
redningskøretøjer.  

 Flise grene i efteråret 2019 
 

11. Eventuelt  
   
 
Fremtidige mødedatoer:  
 
4. april 2019 hos Jette Jakobsen, Sønderparken 4, 3550 Slangerup 
 


