
Grundejerforeningen Birkedal.                              Lyngså, den 30. juni 2014. 

Referat af 

Bestyrelsesmøde afholdt den 27. juni 2014, kl. 20 

hos Ketty Kjær Pedersen, Lyngager 9, Lyngså. 

Deltagere:    Lene Gottlieb Christensen, Ketty Kjær Pedersen, John Hejslet, Inger Sørensen og 
Svend Riis. 

Afbud:           Lene Marnæs. 

1.       Konstituering af bestyrelsen. 

Bestyrelsen konstituerede sig med Lene Gottlieb Christensen, som formand, John Hejslet, som 
næstformand, Ketty Kjær Pedersen, som kasserer, Svend Riis, som sekretær, og Lene Marnæs som 
bestyrelsesmedlem. 

Suppleanter Leif Mikkelsen og Inger Sørensen. 

2.       Opfølgning på generalforsamlingen den 9. juni 2014. 

 ·         Skraldestativer ved Stranden: Lene Gottlieb rykker kommunen for en løsning. Hvis 
kommunen ikke vil stille et stativ op, bestiller Grundejerforeningen en container med 
tømning en gang ugentligt, hos AVØ. (Tilføjelse: Vi får en container sat ned på p-plads med 
uge-tømning fra nu.) 

 ·         Foreningens formues størrelse: Principiel drøftelse vil ske på næste bestyrelsesmøde, 
med henblik på fastsættelse af et vejledende beløb. 

 ·         Problemer med grøften langs Lyngager: Besluttet at John Hejslet og Ketty Kjær 
Pedersen tager kontakt til Bøge og eventuelt anden entreprenør med henblik på en 
vurdering af muligheder og eventuelle udgifter for en løsning af problemet. 

 ·         Skiltning fra Nordostvej til Birkedalsområdet. Aftalt med Inger Sørensen, 
Møllerimmen 1, at Grundejerforeningen køber en bænk, som sættes op yderst på Inger 
Sørensens grund. Navnet ”Birkedal” males på bænken. 

 ·         Arbejdsdag afholdes i Grundejerforeningen den 30. august kl. 10 og afsluttes med 
fællesspisning kl. 13. Der er allerede tilmeldt 22 deltagere. Svend Riis sørger for indkøb af 
mad efter nærmere aftale med Ketty Kjær Pedersen. Tilmelding til spisningen sker til 
Svend Riis på tlf. 98180887 eller tosve@stofanet.dk  senest den 26. august 2014. 

  

3.       Veje og grøfter. 

Birkedalsvej er blevet som et ”vaskebræt”, der er huller i vejen på det sidste stykke af 
Hjortespringet og behov for at lægge noget i stien i forlængelse af Hjortespringet. John Hejslet og 
Ketty Kjær Pedersen aftaler nærmere med Bøge om udførelse af arbejdet. 
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4.       Klipning af beplantningen langs vejene. 

Der er flere steder behov for klipning og beskæring af beplantningen langs vejene for at sikre, at 
renovationsbiler, eventuelle udrykningskøretøjer, lastvogne m.v. kan køre på vejene. Det er 
grundejernes opgave at sørge for beskæring af træer og buske på egen grund. Alle grundejere 
orienteres pr. brev i postkasse i sommerhuset og via hjemmesiden/e-mail. Der kan være mulighed 
for at få hjælp til mindre opgaver på arbejdsdagen, hvis man møder op eller giver besked til et 
bestyrelsesmedlem. 

  

5.       Bord og bænke på vores areal ved stranden. 

Der har været ønske om opsætning af et bord og bænke på fællesarealet ved stranden. 
Grundejerforeningen opstiller forsøgsvis et enkelt bord med bænke (John Hejslet). 

6.       Renovering af skiltet over området (ved indkørslen ad Birkedalsvej). 

Skiltet trænger til en kærlig hånd. Ketty Kjær Pedersen vil forsøge at klare en renovering. 

7.       Eventuelt. 

En af lodsejerne ved vejen til stranden er ved at indhegne sit areal langs vejen. John Hejslet vil 
vurdere, om det giver gener for Grundejerforeningens medlemmer. I givet fald, vil han tale med 
lodsejeren. 

8.       Næste møde afholdes 26. eller 27. september 2014 hos Lene Gottlieb Christensen. 

 Referent Svend Riis. 

 


