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Klint den 1. marts 2020 

 

 

 

Formandens beretning 

 

Generelt: 

Året 2019 var jo ikke som året før, men vi havde da nogenlunde godt vejr.  

Nu må vi se, hvornår sommeren starter i år, vi bor jo godt i Danmark, vi har ikke 

stormflod og oversvømmelser som de har rundt omkring i verden. 

 

Bestyrelsen ser sådan ud: 

Knud Svendsen                   Formand 

Laurids U. Sørensen           Kasserer 

Ulla Dyhrberg                      Bestyrelsesmedlem/sekretær 

Karsten W. Nielsen             Bestyrelsesmedlem  

Bent Ove Sortsø                Bestyrelsesmedlem 

 

Badebro: 

Den er stadig populær, der er mange gæster uanset vejret. Vandtemperaturen 

nåede da op på de 20 grader. 

Broen blev i år udvidet med en ekstra trappe, hvilket har øget sikkerheden og gjort 

det nemmere at komme op og ned ved trængsel på broen. 

 

Det er dejligt at gå ned og måle vandet om morgenen. Folk kan lide at se hvor koldt 

det er, så det hygger jeg mig med. 
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Vi har fået ca. 17.000 DKK ind i 2019 ved frivillig indbetaling. Heraf 12.000 DKK fra 3 

”nabo-grundejerforeninger” samt 5000 DKK fra 25 brugere af broen. Bestyrelsen vil 

gerne opfordre alle medlemmer til at gøre ”reklame” for broen men også minde 

brugere udefra om at give os et lille bidrag. 

 

Vejene: 

Der er lige lavet veje her i februar. De holder desværre ikke længe med al den regn. 

Det gør det heller ikke bedre, at Fibia kommer og graver op på Østergårdsvej og 

Klintetoppen, det ser ganske forfærdeligt ud. Jeg har ringet til Fibia, men der sker 

intet. Vejret er ikke det bedste i øjeblikket, så vi må se tiden lidt an og håbe på det 

bedste. 

 

Fibia: 

 Jeg vil kontakte dem igen og igen. 

 

Grøften: 

Grøften fik vi gravet op sidst på året i 2019. Det gik ikke så godt, entreprenøren 

kørte med en alt for stor maskine og smadrede kanterne på grøften.  Vi har så heller 

ikke betalt for det endnu. Meningen er, at de skal komme og skubbe kanterne op 

igen her i år, når det bliver tørt nok til det. 

 

Pumpen: 

Vi har fået pumpen udskiftet uden beregning, idet pumpekapaciteten var alt for 

stor i forhold til den tilstrømmende vandmængde. Den nye pumpe ser ud til at 

fungere tilfredsstillende. I september forårsagede lynnedslag et ødelagt HFI-relæ og 

tryktransmitter/pumpeføler.  El-regningerne for udført arbejde i 2019 er først 

modtaget efter budgetlægningen og belaster derfor budgettet for 2020 med 

yderligere ca. 20.000 DKK. 
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Storskrald: 

Det står kommunen for. Du kan læse om ordningen i den lille grønne. 

 

Grene: 

Grene bliver afhentet til Sct. Hans af vores lokale vognmand, Torben Nielsen. 

Afhentningen starter 14 dage før. Grene, der bliver lagt ud senere, må grundejerne 

selv bortkøre.    

 

Diverse: 

Vi har stadig ikke fået styr på skraldespandene, som ligger og blæser rundt.  

 

Bestyrelsen ønsker alle et godt år og en god sommer. 

 

 

Venlig hilsen 

Knud Svendsen  

Formand 
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