
 
 
 
 
GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN, ENØ, 4736 KARREBÆKSMINDE 
___________________________________________________________________ 
 

                                                                               Enø, 6. august 2019 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde 6. august 2019 Michael, Klintegårdsvej 223, 4736 Karrebæks-
minde kl. 18,00 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

2. Godkendelse af referat sidste møde 
 

3. Konstituering af bestyrelsen 
a. Formand – Jette (109) valgt på generalforsamlingen 2019 
b. Kasserer - René (131) valgt på generalforsamlingen 2018 
c. Sekretær – Michael (223) 
d. Næstformand – Lars (49) 
e. Fællesudvalget - Jette (109) 
f. Friarealer og dyrkningsarealer - Lars (49) 
g. Veje og stier - Michael (223) 
h. Drænsystemet på Klintegården René 
i. Mosen & Depothus tilsyn – Niels (20) & Lars (49) 
j. Petanqueudvalget - Birgitte Bang (29) 
k. Bådelav - René 
l. Hjemmeside - Hjemmeside 
m. Badebroer - Michael Bang (29) & Niels (20) & René (131) tager vedligehold 

 
4. Generalforsamlingen 25. maj 2019 

 Evaluering  
Der er for få grundejer som deltager. 
Hvad gør vi for at der deltager flere? 
 
Der skal være styr på om dem som foreslås opstiller. 
 

 Kommentarer til referat  
Referatet er godkendt af bestyrelsen og udsendes til grundejerne, sammen 
med tv-rapport 

 
5. Fællesudvalget 

 Generalforsamling 17. august 2019 kl. 10.00  
Tilmelding senest 9. august 2019 

   
6. Orientering fra formanden 

 Arealet ved æbleplantagen er blevet slået. 
 

 Stierne langs vandet er slået 2 gange, grundet klager fra grundejer. 
 

 Der har været klager over buskads langs indkørselsvejen mod 120 – 122. 
Beplantning i skel må ikke være over 180 cm. 
Der sendes et brev vedr. dette. 



 
 Ved nr. 42 hænger træet ud over asfaltvejen. Der sendes et brev vedr. dette. 

 
 Der er klager over grunden 31, omkring at den ikke holdes. 

Der er pt. Kommunikation mellem beboer og ejer af grunden. 
 

 Der er sat pilehæk ved nr. 203. 
Der sendes et brev vedr. dette ikke er lovligt iht. Vedtægterne og det skal fjer-
nes. 

 
7. Orientering fra kassereren 

 Økonomien gennemgået uden bemærkninger. 
 

8. Hjemmesiden 
 
Hjemmesiden er endnu ikke oppe at køre. 

  
9. Aktuelle sager 

 Lampe er frakoblet og bliver pt. Stående. 
 

 Dræn er fundet ved depothuset og der laves dræn langs molokkerne. 
 

 Der udlægges 3 bump. Rene, Lars og Niels går en tur og aftaler endelig pla-
cering. Der sendes en ansøgning til kommunen. 

 
 Optagning af lille badebro er 20 oktober 2019 kl. 10.00 

Der ønskes hjælp til dette fra dem som bruger den. 
 

 Optagning af storebadebro 14 september 2019 kl. 10.00 
 

 Lillebadebro udsættes 9 april 2020 kl. 10.00.  
Der ønskes hjælp til dette fra dem som bruger den. 
 

 Hjertestarter kursus storebededag 8 maj 2020 kl. 10.00 
 

 Der købes en hækkeklipper mere til skuret. 
 

 Bestyrelsen skal arbejde på at der laves et velkomstbrev. 
 

10. Eventuelt  
   
 
Fremtidige Bestyrelsesmøder:  
 
Onsdag 13 november 2019 kl. 18.00 hos Niels Tørring, Hyldebærvej 8, 2400 København NV 
Torsdag 23 januar 2020 kl. 18.00 hos René Zingenberg, Høje Gladsaxe 55. 4. th. 2860 Søberg 
Torsdag 2 april 2020 kl. 18.00 hos Jette Jacobsen, Sønderparken 4, 3550 Slangerup 


