
 
 
 
 
GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN, ENØ, 4736 KARREBÆKSMINDE 
___________________________________________________________________ 
 

                                                                               Enø 18 marts 2021 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 18 marts 2021 kl. 18.00 
I Bymuseum Karrebæksminde, Alleen 38 A, 4736 Karrebæksminde. 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 

2. Godkendelse af referat sidste møde - Godkendt 
   

3. Orientering fra formanden 
 

 Jette aftræder som formand i aften og Lars Frost indtræder som formand, 
frem til generalforsamlingen. 
  

 1 suppleant Michael Nielsen indtræder i bestyrelsen, da Jette Jakobsen har 
solgt sit sommerhus pr. 1 april 2021 
 

 Konstituering af ny næstformand frem til første bestyrelsesmøde efter general-
forsamlingen. - Niels (20) er valgt 

 
 Der er kommet en klage over bevoksningen ved nr. 97. 

René tager en kontakt til ejerne, om der skal slås på rabatterne og beskæres. 
René Har haft kontakt og de ordner rabat arealerne. 
 

 Der er kommet klage fra nr. 50 over bumpet. 
Mail fra Jette af 30/8-2020 vedhæftet 
Svaret af Jette. 
 

 
4. Orientering fra kassereren 

 
 Regnskab 2020 – Regnskabet er godkendt i bestyrelsen. 

 
 Budget 2022 – Er godkendt i bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlin-

gen. Kontingent er forslået uændret i 2022. 
 

5. Fællesudvalget 
 

 Lokalplan – Ligger nu til beslutning i kommunalbestyrelsen. 
 

 Dige projektet – Der ligger stadig en indsigelse over at nr. 2,4,6,8,10 ikke er 
omfattet af projektet. 

 
6. Hjemmesiden 

 
 Beslutning ang. Hjemmesiden iht. Forslag fremsendt af René. 

Vi har besluttet at gå med Synergi reklamebureau og webbureau. 



 
7. Mosen – mosen er blevet renset op og der er kommet mere vandspejl. 
 
8. Badebroer. 

 Michael nr. 29 sætter holdet til isætning og optagning af store badebro. 
 
Som tak for indsatsen for arbejdet, bliver de som er med efterfølgende bespist 
med en let anretning. 
Når sommeren kommer bliver der lavet en dag, hvor teltene rejses og alle 
som deltager i arbejdet bliver inviteret, med ledsager. 
Dette gælder også for mosefolket. 
Dette gælder også for deltagerne, hvis der har været afholdt arbejdsdag. 
 

 Næste broudsætning store badebro er 24 april 2021. 
 Næste broudsætning lille badebro er Skærtorsdag 1 april 2021. 
 Optagning af storebadebro 2021. 
 Optagning af lillebadebro 2021. 

 
  

9. Aktuelle sager 
 

 Velkomstbrev revideres – Udsættes til næste møde. 
 

 Vejene. Alle hjørner køres der meget på af skrællebilen. 
 

 
10. Generalforsamling lørdag 15 maj 2021 kl. 10.00 

 
 Lokalet er booket på Smålandshavet. 

 
 Dirigent – Jens Nikolajsen GF Stølsgården spørges. 

 
 Indkaldelse til generalforsamling 

 
11. Skuret. 

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

 
 

12. Vedtægter  
 Vedtægter skal revidere så de bliver tidssvarende. 

 
 

13. Vejene. 
 Det er et problem at der køres meget på hjørnerne af skrælle og lastbiler. 
 
 René kontakter Næstved Kommune ang. Muligheden for at lægge sten på 

hjørnerne. 
 

 Når temperaturen kommer højre op skal der laves huller i asfaltvejene. 
 

 
 

14. Eventuelt. 
 



 
   
 
Fremtidige mødedatoer:  
 
8 april 2021 kl. 18.00 
I Bymuseum Karrebæksminde, Alleen 38 A, 4736 Karrebæksminde. 
 
 


