
Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Birkedal, onsdag d. 12. april 2017 

 Dagsorden: 

1.   Siden sidst (evt. gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde) med svar på hastighedsnedsættelse på 
Nordostvejen,samt ansøgning om cykelsti. 

2.   Møde ved stranden med Naturvejleder Bo Storm,Frederikshavn kommune. 

3.   Vejenes tilstand. Planer for vedligeholdelse. Asfaltgrus i fremtiden? Vejen til stranden. 

4.   Grøfternes tilstand. Grøfterne for enden af Hjortespringet. 

5.   Økonomisk status og budget for næste år. 

6.   Grundejerforeningens medlemskartotek. 

7.   Valg af dirigent til generalforsamlingen og hvem er på valg? Nye kandidater med IT- baggrund? 

8.   Jubilæumsfesten: Hvor skal vi være? Mad og drikke og underholdning. 

9.   Eventuelt 

  

Ad 1:  Lene G. har haft rettet henvendelse til Frederikshavn kommune vedr. cykelsti og nedsættelse af hastigheden på 
Nordostvej fra Sønderklit og til vores område. Desværre var svaret på begge dele negativt. Moust Folke Nørgaard har 
trukket sig fra bestyrelsen. Viggo Lemming træder som første valgt suppleant ind i bestyrelsen indtil generalforsamlingen 
d. 5. juni i år. 

Ad 2:  Lene G. og Ketty har haft møde med Bo Storm. Der er efterfølgende sat et skilt op ved ”strandvejens” begyndelse 
ved Nordostvej. Skiltet er et ”seværdighedsskilt”, som henviser til Stensnæs. Der er på skiltet malet et ”P” som angivelse 
af, at der er parkeringsplads til rådighed. Grundejerforeningens grund ved stranden er imidlertid ikke en P-plads - det er 
tidligere i forbindelse med Frederikshavn kommunes forsøg på ekspropriering af vej og grund afklaret, at der ikke må 
etableres P-plads på området. Lene G. retter henvendelse til Bo Storm vedr. dette. 

Ad 3:  Der er kommet mange flere huller i vejene end tidligere. Det formodes, at de mange huller for en stor del måske 
skyldes, at der er en del ryttere fra Lyngså, som rider gennem vores område. Hestehovene laver små fordybninger i 
grusvejene, og disse fordybninger vokser så grundet vand, frost mv. til større huller. Ketty vil forsøge at henstille til 
rytterne om ikke at ride på gruset, men holde sig i rabatten. Bestyrelsen vil lægge op til, at der næste år indhentes tilbud 
på istandsættelse af vejene, evt. med knust asfalt. Der kan f.eks. forsøges med en enkelt vej i første omgang (evt. 
Birkedalsvej) for at evaluere brugbarheden. Emnet tages op til diskussion på næste generalforsamling. 

I forbindelse med Lene G.’og Kettys møde ved stranden (se punkt 2) bemærkede Bo Storm de mange huller i 
strandvejen og spurgte ind til, hvem der skulle vedligeholde vejen. Lene G. bemærkede, at hun mente, det burde være 
kommunen, da det både er redningsvej og sti til naturreservatet Stensnæs. Bo Storm ville tage dette med retur til 
kommunen. 

Ad 4:  Der har været holdt møde og været gennemgang af grøfter og afvanding for enden af Hjortespring. Problemet er 
for en stor del den dræning, der kommer fra markerne og manglende oprensning af de videre vandløb. John Hejslet 
undersøger markernes drænforhold ved Frederikshavns kommune. 

Ad 5:  Der mangler indbetaling af kontingent for 2017 fra ca. 20 medlemmer. Hvis ikke de betaler inden 3 uger, vil de 
blive rykket. Der har indtil videre kun været få udgifter. 

Ad 6:  Der har været 3 ejerskifte – der er modtaget kontingent for 2017 fra alle 3. 



Ad 7:  Ketty og Lene G. spørger udvalgte kandidater til dirigentposten og til den kommende bestyrelse, da der bliver en 
del poster, som skal fyldes. Til bestyrelsen er Lene G., Ketty og John på valg i år. Derudover skal der vælges en 
erstatning for Moust. 

Ketty undersøger om generalforsamling og jubilæumsarrangement kan holdes i Værestedet i Lyngså. Ketty sørger for 
indkaldelse til generalforsamlingen samt kaffe, te og kringle hertil. 

Ad 8:  Program for jubilæumsarrangementet blev diskuteret. Lene G. laver invitation, John sørger for trykning og Ketty 
udsender invitationen sammen med indkaldelse til generalforsamling. 

Ad 9:  Arbejdsdagen kommer i år til at ligge lørdag d. 26. august. Medlemmerne kan som vanligt tilmelde sig allerede ved 
generalforsamlingen. Reminder om dagen udsendes på e-mail løbet af sommeren. 

 Strandrensning: Der ligger meget affald på stranden. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at tage en pose med, når 
de går tur på stranden og samle det affald op, de støder på. Lene G. tjekker med kommunen, at de store skraldespande 
ved arealet for enden af strandvejen forsat vil være opstillet (og tømmes), så man kan smide affaldet heri. 

 Referent: Lene Marnæs 

 


