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Situationen i september 2016 angående veje, pumpe, grøft og rør  

Vi skrev i 2012 at medlemmerne lettere kunne forstå ”den tinglyste kendelse om pligten til at 

modtage og videresende nedbør og drænvand fra Klint by og nabogrundejerforeninger”, hvis 

de også forstod, at dette indebar, at vi skulle kunne komme af med vandet til Kattegat, uden 

at havvandet ved højvande kunne løbe tilbage og oversvømme hele området.  

Det kunne ikke ske siden vi i 2012 skiftede den gamle, utætte betonbrønd i grøftens udløb ud 

med en tæt plasticbrønd.  Sluseklappen blev dog genbrugt og fungerede fint. 

Denne klap lukker dog, når havet er højere end kote 0, noget der især om vinteren kan ske i 

længere perioder. Havet står højt - op til 2 meter over daglig vande - når der er storm i Ska-

gerrak, og modsat falder det til op til 1 meter under daglig vande, hvis vinden går i sydøst.  

I de forløbne år har vi oplevet at Kattegat, især om vinteren, kan stå højt i lange perioder. Det 

gjorde at vandstanden i grøften steg og steg på grund af nedbør, men i begyndelsen også fordi 

grundvandet stod højt. Derved fik sivebrøndene mere og mere besvær med at udlede det 

vand, de modtog fra rensebrøndene. Behovet for en pålidelig pumpe blev efterhånden åben-

bart. 

Efter grundige undersøgelser om hvor stor en pumpe, der var behov for, udbad vi os 3 tilbud 

og optog derfor 70.000 kr. i budgetforslaget for 2016. Herefter kunne vi ansøge myndighe-

derne om lov til at opføre en pumpe. Da vi fik denne tilladelse kunne arbejdet sættes i gang. 

Den samlede udgift blev dog lidt dyrere, end vi havde regnet med, fordi SEAS forlangte 17.225 

kr. i stedet for en forventet engangsafgift på 2000 kr. Til gengæld kan vi nu skifte pumpen ud 

med en større, om det skulle blive nødvendigt.   

Hvad angår udgifterne til elektricitet til pumpen, så kostede det 900 kr. i juli. Dette fik os til at 

tro, at klappen ikke var helt tæt - måske på grund af rullesten eller anden forurening.  Så da 

en slamsuger havde renset brønde, klap og afløb, og pumpen måske også havde sænket 

grundvandet, faldt forbruget så der kun blev brugt for 50 kr. kroner i august. På det tidspunkt 

regnede det ikke så meget og bevoksningen hjalp måske også med til at holde grundvandet 

lavt.  Teknisk er resultatet fint, da vandstanden i grøften har været meget lav siden 15. juli.  

Hvad Klintetoppen angår, så havde nedbør og tidens tand i årenes løb lavet en fordybning midt 

på de stejlere bakker, og der skulle derfor meget grus til for at genskabe en vej med et halv-

rundt ”tag” på midten, så regnen nu løber ind i rabatterne, i stedet for at lave en fordybning i 

midten af vejen. Det sker, fordi regnen river gruset med sig ned as bakken, hvor det så lægger 

sig i eller på det laveste sted, for eksempel i sandfanget i ristene i Østergårdsvej.  

Vejene på de flade område mellem Klint Havnevej og Østergårdsvej har klaret vinteren og 

sommeren ret så godt, at vi endnu ikke behøver at give dem en større omgang. Vi er også hel-

dige, at have et medlem, som reparerer de værste huller. Men vi påtænker alligevel på at af-

sætte et passende beløb på budgettet for 2017, hvis vinteren skulle være hård ved vejene. 

Badebroen har været meget populær denne sommer, og der har været mange gæster. Rebene 

er blevet fornyet så de nu er i et stykke og meget mere solide. 

 

Med venlig hilsen 

bestyrelsen  

 

 


