
 
 
 
 
GRUNDEJERFORENINGEN KLINTEGÅRDEN, ENØ, 4736 KARREBÆKSMINDE 
___________________________________________________________________ 
 

                                                                               Enø 27 maj 2021 
 
 
Dagsorden til bestyrelsesmøde Torsdag den 27 maj 2021 kl. 18.00 
I Bymuseum Karrebæksminde, Alleen 38 A, 4736 Karrebæksminde. 
 

1. Godkendelse af dagsordenen 
 
 

2. Godkendelse af referat sidste møde – Referat er godkendt. 
 

 
   

3. Konstituering af bestyrelsen 
a. Formand - Michael Nielsen valgt på generalforsamlingen 2021 
b. Kasserer - René Zingenberg valgt på generalforsamlingen 2020 
c. Sekretær - Michael Wendel 
d. Næstformand - Lars Frost 
e. Fællesudvalget - Michael Nielsen & René Zingenberg 
f. Friarealer og dyrkningsarealer - Lars Frost 
g. Mosen - Michael Nielsen 
h. Veje og stier - René Zingenberg & Niels Tørring 
i. Drænsystemet på Klintegården - René Zingenberg 
j. Depothus tilsyn - Niels Tønning & Lars Frost 
k. Petanqueudvalget - Birgitte Bang 
l. Bådelaug - Niels Tørring  
m. Hjemmeside - René Zingenberg 
n. Store badebros formand - Michael Bang 
o. Lille badebros formand - Peder Sass 
p. Vedligeholdelse af badebroer - René Zingenberg og Niels Tørring 

 
4. Orientering fra formanden 

 
➢ Michael Nielsen fik overdraget gamle protokoller, computer, mv. 

 
➢ Suppleanters deltagelse i fremtidige møder.  

• De indkaldelses fremadrettet til møderne. 
 

 
 

5. Orientering fra kassereren 
 

➢ 1 Grundejer har ikke betalt kontingent til vejfonden og rykkergebyret. 
 

➢ Vi har fået brev fra banken, om at alt indestående over 100.000 kr. vil der 
være minusrente for. 

 
➢ Hjemmesiden er betalt for hele året 2021. 



 
 

6. Fællesudvalget 
 

➢ Lokalplan 

• Intet nyt. 
 

➢ Dige projektet. 

• Bestyrelsen her kontrolleret at den klage som er indsendt fra grund-
ejerforeningen er en del af beslutningsgrundlaget. 

 
 

7. Hjemmesiden 
 

➢ Rene er kontakt til SYNERGI. 
 

➢ Formand skal tilrettes. 
 

➢ Formand gennem tiden skal tilrettes. 
 

➢ Der står underforeningen at billeder fra 40 års jubilæumsfest ligger under gal-
leri - Dette slettes 

 
➢ Under galleri BADEBRO tages ned 2014 - er det ikke BÅDEBRO?  

 
➢ Tilrettet vedtægter lægges på hjemmesiden 

 
➢ Referat fra generalforsamling lægges på hjemmesiden 

 
➢ Velkomstbrev lægges på hjemmesiden 

 
➢ Kort over foreningen. René prøver at finde et egnet dokument 

 
 
 

8. Mosen. 
➢ Der er indkaldt til arbejdsdag d. 12.06.2021 kl. 9.00 

 
 

9. Badebroer. 
➢ Optagning af storebadebro 25.09.2021. 
➢ Optagning af lillebadebro 24.10.2021. 

 
  

10. Aktuelle sager 
 

➢ Dræn i foreningen. 
René finder tegninger og der skal indtegnes ændringer og det lægges på 
hjemmesiden. 
 

➢ Velkomstbrev. 

• Tilrettet klar til udsendelse. 
 

 
➢ En dag for de aktive frivillige 24.07.2021 kl.13.00 



• Vi forventer ca. 40 deltager 

• Telt og sted afventer. 

• Michael Wendel og Lars Frost arbejder videre med mad. 

• René står for indkøb af drikkevare. 

• Mosefolket - Michael Nielsen 

• Badebroerne - René 

• Arbejdsdagen efteråret 2020 - René  
 

➢ Breve til grundejer om beskæring på grunde. 
 

 
➢ Tilretning af vedtægter. 

• Tilrettes og sende ud med referatet. 
 

➢ Petanquebane  

• Vi laver en bane ved fælleshuset 3 x 12 meter. 

• Opbygges med 12 cm. Stabil og 5 cm. Leret grus. 

• Rene indhenter pris fra Christian 
 

➢ Reflekstander ved molokker. 

• Michael Wendel indkøber 4 refleksstander magen til de som er opsat 
ved bumpene. 
 

➢ Arbejdsdag 
 

• Mødested ved fælleshuset. 
 

• Arbejdsdag d. 19 juni 2021 kl. 10.00  

• Beskæring ved store badebro. 

• Reparation og maling af fælleshus. 
 

• Arbejdsdag d. 16 oktober 2021 kl.9.00 

• Gennemgang fra fællesareal til Cypresvænget. 

• Fælde stort træ for enden af Klintegårdsvej / Fællesareal. 
 

 
 

11. Generalforsamling lørdag 22 maj 2021 kl. 10.00 
 

➢ Evaluering 

• En god generalforsamling.  

• 21 Fremmødte. 

• 4 Fuldmagter. 
 

 
➢ Kommentar til referat  

Tilrettet og sendes ud med referatet. 
 

 
 

12. Skuret. 
➢ Der skal opsættes kroge til maskiner og hylder. 

 
13. Eventuelt  



   
 
Fremtidige mødedatoer:  
7 oktober 2021 kl. 18.00 
27 januar 2022 kl. 18.00 


