
Grundejerforeningen  

Hvideklint 
Svenstrup 4400 Kalundborg 
(Mail: hvide-klint@hvide-klint.dk   Hjemmeside: www.hvide-klint.dk) 
 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag 30 marts, kl. 15.00, 2022 

Deltagere: Hans Ebdrup, Frank Sørensen, Jytte Røeboe, Rene Jakopsen  
og Søren Mark Jensen. 

Afbud fra Flemming Madsen.  

Dagsorden 

1. Velkomst    
Velkomst ved Hans, og tak til Jytte for at give husly til bestyrelsesmødet.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
Referatet godkendtes. 
  

3. Regnskab 2021 og budget for 2022 
Regnskab for 2021 blev gennemgået og budgetforslag for 2022 udarbejdedes. 
Begge dele er vedlagt som bilag til dette referat. 
  

4. Reparation af vores veje 
Rasmus Fog engageres til tilførsel og grov-udjævning af sten på Klintevejen, 
som vi ikke forventer vil have behov for en ”høvling” i år.  Den samlede 
omkostning til vedligeholdelsen i 2022 forventer vi vil beløbe sig til 10.000 -
20.000 kr.  
 
Hans vil desuden tale med Rasmus om muligheden, og forbundne 
omkostninger, for etablering af  moderate vejbump udført med 
kørebanefliser, hen over Klintevejenvejen, hvor vi har opstillet 
trafikdæmpende pullerter.  
  
Rasmus forventes også hyret af vejlauget for Svenstrup Strandvej til 
vedligeholdelse af Strandvejen. Udlægning af grove skærver har fungeret fint, 
og vi mener, at dette er en effektiv og god procedure, som bør fortsættes. 
 
Endelig ser vi frem til at en ny bestyrelse for Svenstrup Strandvej Vejlaug  
kommer i gang og håber den vil fungere godt. 
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5. Mail fra Svenstrup Strand Grundejerforening 

Svenstrup Strand grundejerforening er bekymret over mini-bio-
rensningsanlæg til husspildevand kobles til det fælles drænsystem, og ønsker 
et stop for disse tilslutninger.  Sagen diskuteres. Kommunen er 
tilladelsmyndighed i forhold til etablering af mine-bio-rensnings-anlæg og den 
stiller betingelser vedrørende dimensioner, drift mv. Kommune stiller også 
krav vedrørende årlig egenkontrol og prøvetagninger, som sendes til 
undersøgelse i kommunen. Kommunen har tilladt de enkelte mini-bio-anlæg i 
vores område, og har samtidig givet officielle tilladelser til tilslutningen til 
vores drænsystem.  
  
Vi vil besvare henvendelsen fra Svenstrup Strand Grundejerforening og i 
svaret henvise til kommunen som den ansvarlige myndighed hvad dette 
angår. 
 

6. Nyt fra fælles Vejlaug (Svenstrup Strandvej)  
(Se under punkt 5).  
 

7. Aktiviteter 2022.  
- Skal vi afholde grundejerforenings 60-års jubilæum? Spørgsmålet tages op 

som et punkt på generalforsamlingen, hvor der, hvis der er opbakning, kan 
nedsættes et jubilæumsfestudvalg. En mulig dato for jubilæumsfesten 
kunne være den 9. juni (kort før industriferien).  

- Badebroen forventes opsat den 14. maj (i Bededagsferien) med start kl. 
9.30.  

- Årets generalforsamling forventes afholdt søndag den 22. maj. Med start 
kl. 11.30. Telt opsættes lørdag den 21. maj ved 16-tiden.  

- Skt. Hans, torsdag den 23. juni. Telt opsættes dagen før.  
- Badebroen nedtages lørdag den 17. september med start kl. 10.00. 
- Vores grønne fælles arbejdsdag afholdes lørdag den 15. oktober med start 

kl. 9.30.  
 

8. Opsætning af slæbested 
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Hans, Rene og Frank sætter slæbestedet op i Påsken, og taler sammen om 
hvilken dag.   
 

9. Dræn.  
Bestyrelsen besluttede, at der etableres en ny sandfangsbrønd ved Alfedalen, 
hvor nye huse pt. opsættes og via brønden kan tilsluttes den eksisterende 
dræn-infrastruktur. Anslået omkostning ca. 10.000 kr.  
 
Vi vil desuden få etableret en stenfaskine parallelt med vejen i Elverhøjens 
vestlige ende, hvor der opleves vandproblmer på grundene ved kraftige 
regnskyld. Faskinen forventes af øge afdræning af området ned til stranden. 
Vi kan dernæst observere om faskinen afhjælper problemerne og vil først 
overveje om der er behov for yderligere skridt derefter.  
  
Der er tilsvarende problemer med afvanding ved Elverhøjvejens østlige ende. 
Her er der potentiel mulighed for at en brønd ved vejen vil kunne tilsluttes et 
nærtliggende og allerede eksisterende drænrør, som leder vand ud i 
strandskrænten.  Vi vil derfor få undersøgt mulighederne for en sådan 
dræntilslutning og i den forbindelse få foretaget en TV-inspektion mhp. 
fastlæggelse af status af det allerede eksisterende drænrør. 
 
I alt kan forventes drænomkostninger på omkring 100.000 kr.   
 

10.   Eventuelt 
Vedrørende Skt. Hans aftener: Bestyrelsen besluttede at give Lise Rasmussen 
en erkendtlighed, fordi hun gennem flere år, og fortsat, laver de fine hekse vi 
brænder af på vores Skt. Hans bål. 
 
Sidste år var vores Skt. Hans bålet lovlig lille, og vi vil opfordre, via opslag fra 
Jytte i vores informationsboks ved stranden, til at vores medlemmer smider 
grenaffald ned på fællesbålet i strandkanten.    
 
 


