
Grundejerforeningen Birkedal. 

  

Referat af 

Bestyrelsesmøde lørdag den 20. april 2013, kl. 9.30,hos Robert Johansen, Tunet 5, Lyngså. 

Deltagere: Robert Johansen, Ketty Kjær Pedersen, Bodil Jacobsen, Jesper Zimmer Christensen, 
Lene Gottlieb Christensen og Svend Riis. 

Fraværende: John Hejslet. 

 1.       Godkendelse af referat fra 27. oktober 2012. 

              Godkendt. 

 2.       Udkast til vedtægtsændringer. Gennemgang af indkomne forslag til ændringer og 
færdiggørelse af forslag til forelæggelse på generalforsamlingen. 

              Der er kommet forslag til ændringerne fra 3 af grundejerne. 

Forslagene er drøftet i forbindelse med færdiggørelse af bestyrelsens forslag til vedtægter. 

Forslaget til vedtægter blev færdiggjort og udsendes sammen med indkaldelse til 
generalforsamlingen, der afholdes den 20. maj 2013, kl. 10.00 på Værestedet, Østkystvejen 168, 
Lyngså, 9300 Sæby. 

 3.       Veje og grøfter. 

              Vejene skulle have været istandsat, men det har ikke været muligt, bl.a. på grund af stadig 
frost i jorden. Arbejdet forventes udført inden udgangen af denne måned. 

Spørgsmålet om istandsættelse af vejen til stranden forelægges skriftligt for Frederikshavn 
Kommune. 

Der er problem med opstemning af vand i grøften, som løber langs Engvej og under Nordostvej, 
sandsynligvis på grund af bevoksning på den anden side af Nordostvej. Forelægges også for 
Frederikshavn Kommune. 

 4.       Gennemgang af regnskab/budget. 

               Ketty Kjær Pedersen forelagde regnskab, forslag til budget og kontingent for 2014. Blev 
godkendt af bestyrelsen og sendes ud sammen med dagsorden til generalforsamlingen. 

 5.       Forslag til dagsorden for generalforsamlingen den 20. maj 2013. 



              Dagsorden til generalforsamling udarbejdet. 

  

 6.       Eventuelt. 

              Spørgsmålet om forholdene efter branden på Engholm blev kort drøftet. Det blev besluttet 
at rette henvendelse til Frederikshavn Kommunen for at høre, om der fra kommunens side stilles 
krav om genopførelse/renovering. 

Spørgsmålet om afholdelse af arbejdsdag blev drøftet. Umiddelbart skønnes der ikke at være de 
store behov, hvorfor det blev besluttet, at der ikke afholdes arbejdsdag i 2013, medmindre der 
fremkommer oplysninger, som gør det nødvendigt/ønskeligt. 

Frederikshavn Kommune har meddelt, at forsøgsordningen med gratis afhentning af grene m.v. til 
biobrændsel er ophørt. 

Med hensyn til opkrævning af rykkergebyrer i forbindelse med for sent betalt kontingent blev det 
besluttet, at der kun afkræves rykkergebyrer, når der er sendt rykkerskrivelse. Der betales et gebyr 
pr. udsendt rykker. 

  

Referent: 

Svend Riis. 

 


