
 
 
 
 
GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN, ENØ, 4736 KARREBÆKSMINDE 
___________________________________________________________________ 
 

                                                                               Gladsaxe 23.januar 2020 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 23 januar 2020 kl. 18.00 hos René Zingenberg, 
Høje Gladsaxe 55, 4.th., 2860 Søborg 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

2. Godkendelse af referat sidste møde 
 Referat godkendt  

   
3. Orientering fra formanden 

 Nr. 144 her henvendt sig, fordi han har vand på grunden. 
 

4. Orientering fra kassereren 
 

 Regnskab 2019 – udsendt særskilt fra René 
 Referat godkendt 

 
 Budget 2021 
 Rene laver udkast til næste møde 

 
5. Fællesudvalget 

 
 Lokalplan 
 Der har været afholdt møde med kommunen, som er meget positive over for 

den måde vores grundejerforening ser ud. 
 Vi fastholder nogle vores punkter fra vedtægterne, som indarbejdes i den nye 

lokalplan / vedtægter 
 

 Diget 
 Intet nyt 

 
6. Hjemmesiden 

 Jette kæmper med at få de ting vi skal bruge for at kunne lægge ind på hjem-
mesiden. Han svare men der kommer ikke noget. Jette rykker jævnligt. 

 
7. Mosen 

 Vinterpause 
  

8. Aktuelle sager 
 

 Velkomstbrev 
 Udsættes til næste møde 

 
 Breve til grundejer om beskæring på grunde 
 Breve er sendt. 



 
 Vejbump 
 Er indkøbt og står hos Michael. 
 På næste møde aftales arbejdsdag. 

 
 Lukning af Græshoppen 7/9 til 4/10 - 2020 
 Vi følger sagen 

 
 Hjertestarter kursus 8 maj 2020. 
 Kursus er aftalt med hjerteforeningen. 
 Vi rejser telt ved skuret og det starter kl. 14.00 
 Jette laver opslag som sættes op i opslagstavlen inden påske 

 
 Udsætning af lillebadebro 9 april 2020. 
 René er tovholder på hjælper 

 
 Optagning af lillebadebro 17 oktober 2020. 

 
 Udsætning af storebadebro 9 maj 2020. 
 Michael Bang nr. 29 er tovholder og står for hjælper 

 
 Optagning af lillebadebro 2020. 

 
 Fjernelse af krat ved æbleplantage, lørdag 8 februar 2020. 
 Der spørges 3 om hjælp 
 Michael lejer flisehugger 
 Michael tager minigraver og trailer med. 
 René køber pølser og tilbehør. 

 
 Der indkøbes 6 æbletræer. 
 Michael undersøger priser 

 
 

9. Generalforsamling lørdag 30.maj 2020 kl. 14.00 
 

 Dagsorden skal udsendes senest 7 maj 2020 
 

 Lokalet er booket på Smålandshavet. 
 

 Dirigent – Jette spørger Finn Nikolajsen 
 

 Punkter til beretning 
 Øget udgifter fællesforeningen 
 Dræn ved molokkerne og dræn bag pumpestation iht. Tv-inspektion nr. 221 
 Vejbump 
 Vedtægter er udskudt 

 
 Vi har meget få udgifter på fællesarealerne i forhold til seneste år. 

 
 Ny lokalplan for Enø 

 
 

10. Skuret. 
 Niels og Lars laver hyller i skuret. 



 Der laves i den forbindelse en kraftig oprydning. 
 

11. Eventuelt  
 
 René laver revideret drænkort over grundejerforeningen, over de udførte repara-

tioner som er foretaget gennem årene. 
 
Fremtidige mødedatoer:  
 
2 april-2020 hos Jette 
 


