
Grundejerforeningen Birkedal 

Referat af bestyrelsesmøde 19. og 20. jan. 2018                                 

hos Nethe J. og Lene G. C. 

Til stede: Lene G. Christensen, Nethe Jensen og Arne Nielsen. 

Afbud: John Hejslet, Lene Marnæs, Svend Kjær Pedersen.                   

Fredag tillige: Allan Jensen fra Frederikshavn kommune.                          

Lørdag tillige: Michael Larsen fra Eniig-Fibernet, samt repræsentanter fra 

Grundejerforeningerne ved Lyngså Fælledvej, Kulmulevej/Laksevej og 

Østergårdsvej.  

 

Overfladevand og grøfter  

Fredag d. 19/1 havde bestyrelsen besøg af miljøteknikker Allan Jensen fra 

Teknik og Miljøafdeling i Frederikshavn kommune. Vi gennemgik et 

oversigtskort, som bestyrelsen efter bedste evne havde lavet over tidligere, 

nuværende og evt. nye grøfter i vores område. Derefter gik vi en længere tur i 

området, hvor vi besigtigede 1) en del af de grøfter, der er langs vejene, og 2) 

nogle af de områder, hvor der har været meget store problemer med at skaffe 

sig af med overfladevandet. Allan Jensen udarbejder på baggrund af 

bestyrelsens skitse og besigtigelsen, et kort med et udkast/forslag til grøfterne 

i vores område. Bestyrelsen får dette forslag til gennemsyn og fremlægger så 

et mere endeligt forslag på den kommende generalforsamling. 

Lørdag d. 20/1 diskuterede vi nogle forløbige "principper" med henblik på et 

kommende forslag på generalforsamlingen 2. pinsedag den 21.maj 2018. 

1) Afledningen af overfladevand er i lighed med vejene et fællesanliggende for 

samtlige grundejere. 

2) Grundejerforeningen sørger i samarbejde med grundejerne på sigt for en 

grundig oprensning af samtlige grøfter, såfremt de berørte bredejere har 

sørget for, at en rendegraver el.lign. kan komme til ”at arbejde” i og ved 

grøfterne. Bestyrelsen forestiller sig da, at hver grøft med tiden og ca. hver 5. 

år, vil blive grundig oprenset. 

I de mellemliggende år må bredejerne selv fjerne ”det værste” (grene, små 

træer o.lign.), og er det ikke muligt for en rendegraver at arbejde i og ved en 

grøfte-strækningen, må den eller de berørte bredejere selv foretage en 

oprensning af grøftestrækningen.  



4) I samarbejde med Teknik og Miljø-afdelingen i Frederikshavn kommune 

arbejder bestyrelsen lige nu helt ekstraordinært på en hurtig, men også på en 

løsning af de massive vej- og grøfteproblemer, der hvor Lyngager deler sig 

mod nordvest og øst. Da vi netop er blevet tilbudt fibernet i området vil vi 

sørge for at få nedgravet drænrør langs vejen ved Lyngager 6 som kan få 

forbindelse til en eksisterende grøft langs Lyngager 8 og et jordstykke bagom 

og med forbindelse til grøften bag “Engholm”. 

 

Fibernet    

Der bliver nu etableret en fiberbredbåndsløsning i vores område!  

Nord Energi er i skrivende stund netop gået i gang med at nedlægge fiberbred-

bånd i vores område. (Langs Nordostvej mellem Stensnæsvej og Sønderklit-

vej.) Nord-Energi står for selve bredbåndsnedgravningen, og Eniig-Fiber står 

for indholdet i bredbåndet. 

Bredbåndet vil af Nord-Energi blive nedlagt langs alle veje og forbi alle grunde. 

Den enkelte grundejer skal så selv tilmelde sig til Eniig Fiber, hvis man ønsker 

at gøre brug af bredbåndsløsningen. Man kan tilmelde sig nu, eller man kan til-

melde sig senere. Tilmelder man sig nu, er det gratis, men tilmelder man sig 

senere( næste år) vil tilslutningsgebyret blive omkring 750 kr. Ved en 

tilmelding vil der blive etableret en forbindelse fra vejen helt ind i huset og 

med betalt WIFI (router/apparat) og så binder man sig for at aftage et produkt 

i mindst et halvt år. Billigste produkt er et Waoo TV-produkt til 169 kr/mdr  

mdr. og internet vil koste 179 kr/mdr. Men der er mange muligheder for 

pause, til-og fravalg. 

Vedhæftet dette referat er et brev m.v. fra Enig Fibers markedskonsulent Mi-

chael Larsen, som nærmere redegør for de mange muligheder og priser og 

hvordan man tilmelder sig. 

For at sikre sig at  vores mail-adresser fortsat bliver på "vore hænder", vil alt 

materiale blive udsendt fra os. 

Vi er i færd med at danne en forening af grundejerne/foreningerne langs 

Nordostvej, da vi kun kan opnå foreningsrabatter, hvis vi står sammen på 

deres fælles kort over området. Dette kan så senere bruges til et samarbejde 

om det store område. 

 

 

 



Birkedalsvej 

Vi har i januar måned været nødt til at få fyldt hullerne i vejen ud. Der er samtidig 

lagt 2 dynger asfaldtgrus langs vejen som man gerne selv må fylde i hullerne som 

fremkommer hurtigt i denne tid.... “Værs`go.... 

Vejen til stranden 

Bestyrelsen arbejder fortsat på, at få forbedret vejforholdene til stranden. Lene 

G. C. tager igen kontakt til Frederikshavn kommune angående en snarlig 

løsning. 

 

 

Hjemmesiden 

Levendøren af vores hjemmeside "Birkedal1967.dk" har opsagt aftalen og vi 

kan ikke lægge noget på nettet p.t. (referater og andre oplysninger).  

Derfor har vi indtil videre besluttet at udsende referaterne via mail, og da vi 

netop nu har fået indhentet næsten samtlige mail-adresser. Husk at sende 

mail/mobil-ændringer til os. Punktet vil blive taget op på generalforsamlingen. 

Næste bestyrelsesmøde i marts måned. 

 

Referent Arne E. Nielsen 


