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Grundejerforeningen Klint af 1. juni 1972 

 

Formandens beretning 
 

 

 

Generelt: 

Året 2018 gik fantastisk med masser af sol. Det er første gang, jeg har oplevet så meget dejligt vejr, 

sommeren startede allerede sidst i april, der var godt gang i den her i Klint. Bestyrelsen er næsten 

den samme. Svend Rom gik af som kasserer, i stedet indtrådte Laurids U. Sørensen. Torben Pihl gik 

af som bestyrelsesmedlem, i stedet indtrådte Karsten W. Nielsen.  Jens Hasemann gik af som 

sekretær.  I stedet indtrådte Ulla Dyhrberg. 

 

Bestyrelsen ser sådan ud: 

Knud Svendsen Formand 

Laurids U. Sørensen           Kasserer 

Lars Kaalund               Bestyrelsesmedlem 

Karsten W. Nielsen Bestyrelsesmedlem 

Ulla Dyhrberg Bestyrelsesmedlem/sekretær 

  

Badebro: 

Den har aldrig været så besøgt før, men det var jo også en fantastisk sommer med mange 

badegæster og temperaturer op i mod de 25 g i vandet. Måske vi kan få en lige så god sommer 

her i 2019, det ville være dejligt. 

  

Vejene: 

Knud har lige repareret huller her sidst i februar, så de holder et stykke tid igen. Ellers ser vejene 

fine ud. Vi får så kørt salt på, når de begynder at støve. 

 

Fibia net: 

Fibia har lagt net ud på Vibeengen, Lærkeengen og Fasanengen og noget af det sidste af  

Østergårdsvej mod nord. 
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Grøften: 

Grøften bliver vedligeholdt med slåning af kanter og oprensning . Pumpen har vi haft nogle 

problemer med, den har det med at stoppe en gang imellem, men vi har sat  Karsten Overgaard på 

sagen. Vi skal muligvis have en anden type pumpe. Den er blevet skiftet en gang på garantien, så vi 

må se, hvad Karsten og firmaet finder ud af. 

  

Storskrald:  

Det står Kommunen for.  Læs om ordningen i Den Lille Grønne og brug følgende link for at finde 

oplysning om afhentning af storskrald på netop din adresse: 

https://odsherred.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/mit_affald.aspx 

  

Grene:  

Grene bliver hentet til Sct. Hans af vores lokale vognmand, Torben Nielsen, som han plejer. 

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

køre bort. 

 

Div: 

Skraldebøtter ligger stadig rundt omkring, når det blæser. Det vil jeg gerne opfordre grundejerne 

til at få lidt styr på, det ser ikke så godt ud. Men ellers har vi et pænt område, vi godt kan være 

bekendt. 

  

Bestyrelsen ønsker alle i foreningen en god sommer 

 

Venlig hilsen 

Knud Svendsen 

Formand 

 

Klint , d. 26. februar 2019 


