
Grundejerforeningen Birkedal  

Referat af bestyrelsesmøde  

Dato: 4. august 2018  

Sted: Harevænget 11. 

Deltagere: Lene Gottlieb, Harevænget 11 

 Agnete Jensen, Lyngager 2 

 Arne Ellersgaard Nielsen, Hjortespringet 23 

 John Hejslet, Hjortespringet 13 

 Morten Bach Sørensen, Lyngager 6 

 Kenneth Lund, Møllerimmen 3 

1. Velkomst til de nye bestyrelsesmedlemmer og konstituering af bestyrelsen. 

 

Efter en velkomst til de nye medlemmer og en introduktion af hinanden, 

konstituerede bestyrelsen sig således:   

 Formand – Lene Gottlieb 

 Næstformand – Morten Bach Nielsen  

 Kasserer – Agnete Jensen 

 Vejformand – Morten Bach Sørensen 

 Grøfteudvalg – Arne Nielsen og Kenneth Lund 

 

 

2. Referat fra Generalforsamlingen. A) evaluering af dirigent, opstilling, køkkentjans og 

oprydning. m.m. 

 

Referat godkendt. Skal fremover gerne udsendes inden 8 dage efter, at generalforsamlingen er 

afholdt. 

Dirigenten Hans Jørgen Ottesen fra Grundejerforeningen Snorgårdsvej / Klitgårdsvej, vil gerne 

være dirigent igen ved næste generalforsamling. 

Køkkentjansen skal organiseres bedre ved næste forsamling. Hjælpere spørges forinden. 

 

3. Vejene i området samt ansættelse af ny vejmand til vedligeholdelse, vintercontainer. 

Vejformand? 

 

Vi har fået forespørgsel på en vintercontainer i området, men den opsættes ikke pga pris og 

andre problemer. Der henvises til bestilling af 14 dages tømning, som ikke er meget dyrere pr. år. 

 

Per Lindegaard som tidligere i år gav tilbud på vejvedligeholdelse, har solgt sin forretning. Der 

arbejdes videre med et tilbud fra John Hansen, Havnen Kloakservice, Sæby. Der forventes en 

udgift på ca. 25.000 kr. det kommende år - afhængig af forbrug af materialer og brug af maskin-

timer. 

Morten, der er valgt som ny vejformand, vil lave et udkast et kommende udbudsbrev, som kan 

anvendes fremover.  

Vendepladsen for enden af Hjortespringet gøres færdig, så affaldsbiler kan vende i området 

Morten tager sagen op sammen med Arne. 

 

4. Skiltet udfor “ Lille Engholmsvej”, placering og tekst. Svar til berørte parter. 

 

Der har været klager overskiltningen ved ”lille” Engholmsvej. Ligeledes har været hærværk på 

skiltet. Sagen blev drøftet. Vi kan ikke forbyde, at folk kører på vejen. 



Vi forsøger med en ny tekst på skiltene: ”Gennemkørsel frabedes. Benyt venligst Birkedalsvej”.  

Lene kontakter dem, der har klaget over skiltningen.  

 

5. Vejen til stranden: kontrakt med Frederikshavn Kommune i 5 år. Opsættelse af natura 

informationstavle om Stensnæs området. Kontakt og tak til naturvejleder Bo Storm. 

 

Lene informerede om sine møder med kommunen. Der har været en god dialog med kommunens 

vejafdeling samt med deres naturvejleder, der har opsat naturinformationstavle op ved nedgang til 

stranden. Naturvejlederen vil anvende området til gåture. Der er blevet underskrevet en 5-årig 

kontrakt med kommunen, der vil sikre vedligeholdelse af vejen ned til stranden og vores 

grundstykke. Vi holder "holdepladsen" og kommunen lægger en ekstra grusdynge dernede ved 

behov. 

Den underskrevne kontrakt vil fremover kunne ses på vores hjemmeside. 

 

6. Problem med overnattende autocampere på holdepladsen. 

Der er hvert år nogle enkelte autocampere, der anvender vores grundstykke til overnatning. En af 

autocamperne – fra Schweiz – har holdt ferie i Birkedal med sine forældre i snart 40. Nu kommer 

han selv i en autocamper.  Vi er opmærksomme på problemet og vi overvejer, om vi skal lave en 

servicemeddelelse, der kan sættes op eller udleveres på stedet, om, hvor der er gode 

holdepladser for autocampere i området. ( bl.a på Voerså Havn). 

 

 

7. Brandfare i området. Information via mail og (skilte Robert Johansen), samt ekstra 

information til husejere med danske/udenlandske gæster i husene... 

 

Taget til efterretning. Husk at snakke med hinanden, hvis man er utrygge ved andres brug af 

åben ild, grillning i tørre perioder osv. 

 

8. Grøftegruppens arbejde: plan og evt. arbejdsdag. 

 

Der var enighed om, at Birkedals-området bør være afvandet så godt, at området til stadighed 

fremstår som et attraktivt område, man kan opholde sig i. Der arbejdes videre med det materiale, 

som Arne udarbejdede op til generalforsamlingen. Arne og Kenneth vil endnu engang gennemgå 

området for at lokalisere kritiske områder mht. til afvanding og kommer med forslag til handlinger.  

Bestyrelsens handlingsmuligheder og kompetencer bør drøftes nærmere på et kommende møde. 

 

Nete har fremskaffet gamle kort herunder længdeprofiler af visse grøfter. De er lavet af det 

Danske Hedeselskab i 1974, og de giver et godt overblik over området.  

 

Kommende fælles arbejdsdag i området kort drøftet, men er udsat indtil videre. 

 

9. Fibernet i området: proces og funktion, skader på vejene? OBS: Forlænget gratis periode 

for indlæggelse af fiber til 1. Sept.2018 

 

Der følges op på evt. skader.  

 

10. Nye medlemmer og velkomstbrev. 

 

Der er kommet 3 nye medlemmer i 2018 

 



11. Økonomi, herunder kontingentsag. 

 

 

12. Hjemmeside: Besøg af Kirsten Jensen, webmaster. 

 

Kirsten Jensen viste et oplæg for, hvordan grundejerforeningens hjemmeside kunne præsenteres 

under hjemmesiden www.østkystensguld.dk. Oplægget blev tiltrådt. Kirsten vil sammen med Nete 

sørge for at få alle vores gamle data over på det nye site. Hun vil  gså få hjælp af en webkyndig 

person. 

Se  under østkystensguld.dk, pkt: Kultur/Fritid... Foreninger/Grundejerforeningen Birkedal.  

 

Der findes nu også en Facebook- side, som hedder Østkystens Guld.. med bl.a. kommende 

arrangementer i området Lyngså/Voerså/Præstbro. 

 

13. Eventuelt 

Næste bestyrelsesmøde søges afholdt i oktober 2018  

 

Referent  

Kenneth lund 

http://www.østkystensguld.dk/

