
Referat fra bestyrelsesmødet den 25. august 2017 

 

Til stede: Lene Gottlieb, Nethe Jensen, Viggo Lemming, Svend Pedersen og Arne Nielsen. 

Fraværende: Lene Marnæs og John Hejslet. 

Lene G. og Nethe J. har været i gang med at lave en ny og ajourført medlems-liste; enkelte grundejeres mobilnr. og 
mailadresse mangler at komme med på listen. 

 

1. Konstituering 

Lene Gottlieb, formand 

Viggo Lemming, næstformand 

Nethe Jensen, kasserer 

Arne Nielsen, referent 

Lene Marnæs, best.medlem 

Svend Pedersen, suppleant, veje 

John Hejslet, suppleant 

- - - - - 

Martin Lundholm, revisor 

Lis Pedersen, revisor 

Ketty Kjær Pedersen, revisorsuppleant      

  

2. Korrespondance 

Korrespondance mellem bestyrelsesmedlemmerne mellem møderne via tlf. sms og mail. 

  

3. og 4. Veje og grøfter 

Svend P. har fyldt grus i hullerne på Birkedalsvej. 

Fælles efterårsslåning af vejrabatter og grøftebræmmer af en entreprenør droppes og overlades til hver enkelt grundejer. 
Grøfteskråningerne/brinkerne slås af en entreprenør, hvor denne kan komme til (træer og buske i brinkerne og i åen skal 
i løbet af efteråret være fjernet af hver enkelt grundejer). 

Bestyrelsen har fra en grundejer modtaget et brev med oplysninger om grøf-terne. Tak for det! Oplysningerne vil indgå i 
bestyrelsens videre arbejde. 



Vedr. grøfterne arbejder bestyrelsen på at kunne fremlægge et forslag til en samlet plan på næste generalforsamling. 
Bestyrelsen har i efterårsferien et første møde med Frederikshavn kommune. 

  

5. Udskiftning af kabler 

Lene G. har været i god, løbende kontakt med Energinet omkring udskiftnin-gen af højspændingskablerne. Selve 
udskiftningen er overstået, men reetab-leringen af beplantningerne mangler. Der har været et el-uheld på Hjorte-
springet, der kan have medført ødelagte el-installationer og el-artikler hos grundejere på vejen. I givet fald kontakt Lene 
G. eller Nethe J. 

6. Bredbåndstilslutning 

Det lykkedes ikke at komme i betragtning til tilskuddet, men bestyrelsen arbej-der videre hen imod et forslag til en anden 
løsning, hvor vi – sammen med vo-re nabogrundejerforeninger – henvender os direkte til en udbyder. I vores nu-
værende situation, hvor vi har fået afslag på tilskud, anbefales denne frem-gangsmåde af Energistyrelsen, og er vi 
mange nok, kan det alt i alt vise sig at være en billigere løsning for os. Halvdelen af Birkedals grundejere har tilkende-
givet, at de gerne vil have bredbånd.     

  

7. Informationstavle om fuglereservatet og vejen til stranden 

Der er endnu ikke opsat en informationstavle. 

Lene G. rykker Bo Storm for oplysninger om vedligeholdelsen af vejen til stranden. 

  

8. og 9. Opslagstavle og skilt 

På Birkedalsvej ved indkørslen til vores område vil bestyrelsen arbejde på at få opsat et ”Velkommen til Birkedal”-skilt. 

  

10. Økonomi 

Nethe J. gennemgik den aktuelle økonomi i forhold til budgettet. Alt i alt er alt i balance. 

  

11. Medlemsændringer 

Der er i sommerens løb foretaget fire handler. 

  

12. Revision 

Fremover mødes revisorerne med kassereren og gennemgår regnskabet før en 

generalforsamling. 

  



13. Arbejdsdag 

Arbejdsdag den 26. august kl. 10-13 med efterfølgende frokost hos Nethe J. 

  

Tak til alle der bidrog til en hyggelig, dejlig og arbejdsgivende dag!   

  

14. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 18. oktober 2017. 

  

  

Referent Arne Nielsen 

 


