Referat fra generalforsamling i Hvide Klint Grundejerforening
Den 12. maj 2019
Referent: Søren Mark Jensen

1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen. Der deltog 34 personer i generalforsamlingen. Til dirigent valgtes KarlHeinz Cohr. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til
formanden.
2. Formandens beretning for 2018
Formandsberetningen var udsendt til medlemmerne forinden mødet.
Formanden orienterede kort om nye medlemmer af foreningen. Der er 11-12 medlemmer af
foreningen, som ikke har indmeldt deres e-mailadresser, og som bestyrelsen har svært ved at få
kontakt med.
Der blev spurgt til,09 hvordan det går med etableringen af båd-ophalerpladsen. Formanden
fortalte, at bestyrelsen har planlagt arbejdet med ophalerpladsen, som går i gang inden for de
næste få uger.
Blandt punkterne i formandens beretning drøftedes primært 3 emner på mødet:
Klintevejen og Strandvejen – støj, støv, hastighed
Der var ros til bestyrelsens planer om at nedbringe støjgenerne fra Klintevejen. Bestyrelsen
opfordredes til at øge og synliggøre skiltningen vedrørende hastigheden på vejen, og formanden
orienterede om, at det er planlagt inden for kort tid at få sat flere 20 km´shastighedsbegrænsnings-skilte op. Det drøftedes endvidere, om vejlauget kunne etablere nogle
vejbump vha. fliser eller lignende. Der er en del tung og lovlig hurtigtkørende trafik på den første
del af Strandvejen, og det drøftedes, om ikke vejlauget også kunne arbejde med at få
vejbump/chikaner her. Chikaner vil skulle godkendes af kommunen og politiet. Det må formodes,
at det primært vil blive sommerhusejerne og ikke de fastboende, som generelt har mindre
interesse i at moderere trafikken på vejen, som vil komme til at stå for omkostningerne ved at
etablere chikaner. Formanden vil foreslå de andre grundejerforeninger, at der afholdes et
fællesmøde vedrørende nedbringelse af problemerne forårsaget af trafikken på Strandvejen
Dræn i Hvide Klint
Formanden redegjorde for historikken vedrørende etablering af dræn på Hvide Klint samt for den
aktuelle status for drænene. De sidste 3 år har foreningen brugt 171.000 kr. på drænforbedringer.
Visse steder er der problemer med store poppel og egetræer, hvis rodnet ødelægger drænene, og
som bør fjernes. Der er foretaget tv-inspektion af store dele af drænsystemet, som har kunnet
identificere de værste problemområder i drænsystemet. Nogle steder vil der skulle etableres nye
deldræn, ligesom der nogle steder vil skulle udføres reparationer og/eller strømpefores.

Bestyrelsen er i færd med at etablere et nærmere overblik og indsatsplan for de nødvendige og
mest omkostningseffektive indsatser fremover.
Bevoksninger i vejrabatter
Der vokser flere steder krat og træer ud fra ejendomsmatrikler og ud på de fælles vejrabatter.
Dette er så voldsomt en del steder, at det kan forhindre adgang af fx brandbiler. Problemstillingen
drøftedes, og der var opbakning til bestyrelsen fremover efter forgæves at have anmodet
lodsejerne om at fjerne opvæksten, entrerer med træfældningsentreprenører, og eftersender
regningen til de pågældende lodsejere.
Årsberetningen godkendtes.
3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
Bestyrelses årsregnskab for 2018 var udsendt forinden mødet og blev gennemgået af Jytte Røeboe.
Regnskabet godkendtes.
4. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet rettidige forslag
5. Bestyrelsens forslag til budget og kontingent
Forslag til budget og kontingent for 2019 og 2020 var forinden tilsendt alle medlemmer og blev kort
gennemgået af formanden. Udgiftsposter til veje, dræn mv. indgår i budgettet. Der er først på året
2019 indkøbt branddaskere samt flere stole og et nyt større og sikrere telt til
generalforsamlingsmøder mv. Det foreslås, at der afsættes midler til sikring af trappen ned mod
badebroen. For nærmere info om budgettet for 2019 og 2020 henvises til budgettet, som findes på
hjemmesiden.
Et medlem spurgte, om der var behov for opsparing af den størrelse, som fremgår af budgettet.
Formanden replicerede, at der er risiko for uforudsete udgifter. Broen kan fx blive ødelagt i
forbindelse med uvejr, ligesom drænindsatsen kan vise sig at blive dyrere end forudset.
Forsamlingen bakkede op om fastholdelsen af kontingentet og anså det projekterede moderat
forhøjede overskud, som en fornuftig buffer til mulige uforudsete omkostninger.
Budget for 2019 og 2020, og uændret kontingent, blev vedtaget.
6. Valg af formand
Formanden var villig til at tage endnu en 2-årig formandsperiode.
7. Valg af kasserer
Ikke på valg
8. Valgs af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor

-

Bestyrelsesmedlem - Frank Sørensen - blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Suppleanter – ingen var på genvalg
Revisor - Sven Aage Mikkelsen - blev genvalgt
Revisor suppleant – Lars Andersen blev genvalgt

9. Eventuelt.
Kattegatforbindelsen – formanden orienterede kort om situationen vedrørende Kattegatforbindelsen og
forbindelsen over Røsnæs, og der var forskellige synspunkter fra salen.

Orientering om ”Din Alarm Nabonetværk”.
Efter generalforsamlingen var der en præsentation af ”DinAlarm” ved Jørgen Junge, som har udviklet
systemet sammen med politikolleger fra Kalundborg. Systemet drejer sig om etablering af akut hjælp ved
ulykker (inklusiv ved hjertestop) samt ved indbrud. Systemet bygger først og fremmest på etablering af et
aktivt nabonetværk, hvor naboer kan slå alarm og adviseres om ulykker og indbrud via deres mobiltelefon.
Ved hændelser og alarm vil de 100 nærmeste medlemmer modtage en sms og vil kunne tage aktion.
Deltagelse i systemet er gratis og kan etableres ved download af app på nettet. Systemet indeholder også
et plus-medlems-modul med etablering af integreret tyveri-alarm-kamera-overvågning. Yderligere
oplysninger om dette kan findes på hjemmesiden: www.dinalarm.dk, eller man kan ringe til Jørgen Junge
på 40 50 80 84.
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