
Grundejerforeningen Birkedal                                                                              Lyngså, den 7. juni 2016 

  

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 4. juni 2016 hos Lene Gottlieb Christensen 

Deltagere: 

Lene Gottlieb Christensen, John Hejslet, Ketty Kjær Pedersen, Lene Marnæs,Viggo 
Lemming,                  Moust Nørgaard 

1.     Velkomst til de nye 

2.     Fordeling af bestyrelsesposter 

3.     Opfølgning på generalforsamling 

Bestyrelsen konstituerede sig som følger: Formand:  Lene Gottlieb Christensen, 
Næstformand:  John Hejslet, kasserer: Ketty Kjær Pedersen, sekretær: Moust Nørgaard, 
bestyrelsesmedlem: Lene Marnæs. 

Emner: 

  

Cykelsti: Hvordan går det med cykelstiens videre forløb på Nordostvej/Solsbækvej? 

Lene Gottlieb tager en snak med Hanne Lauritsen (kommunen). 

Vand under Nordostvej: Der er stadig problemer med vandets passage under Nordostvej. I første 
omgang inspiceres grøften ved Engvej af Lene Gottlieb, som derefter igen tager kontakt til 
kommunen. 

Chikaner på vejene: Der køres stadig for hurtigt på vejene. LeneMarnæs og Paw undersøger 
gældende regler/krav til chikaner på veje i områder som vores. Det aftaltes at spørge Susanne 
(Engholm) om opsætning af skilte i de store sommerhuse ved Engholm, der orienterer de skiftende 
beboere om reglerne for kørsel på vejene på dansk og tysk (plus evt. engelsk og norsk). 

Kørsel på stranden: For at hindre motorkøretøjers adgang til stranden kan der evt.  suppleres med 
en stor sten mere, eller evt. flyttes på den/dem der ligger der i forvejen. Ketty og Svend 
undersøger sagen. 

Hegn i skel:Store træer i eller tæt på skel giver problemer mellem naboer visse steder. Det er ikke 
bestyrelsens opgave at vurdere i disse sager. Naboerne må tale sig til rette med hinanden.Lykkes 
det ikke er næste skridt hegnstilsynet. 



Regler for huse:Der har været en forespørgsel om tilladte tagtyper. I deklarationen står at huse 
inkl. tage skal have jordfarver, mens der ikke er krav til selve belægningen. 

Grøft langs Laksevej:Svend Carl Albrechtsen fra GF Laksevej/Kulmulevej var indbudt kl. 11.00 til en 
snak om denne grøft der modtager en del vand, og dermed også en del sand fra vores område. 
Ketty og SCA samarbejder med Bøge (entreprenør) om denne opgave. John Hejslet arbejder videre 
med problemet med oversvømmelse og snakker med den/de berørte naboer. 

Økonomi: Mange medlemmer overser opkrævning af kontingent. Det medfører at der betales for 
sent, eller slet ikke. Der udsendes en skriftlig rykker, det er besværligt og koster penge. Ketty vil 
forsøge at tydeliggøre (bl.a. ved hjælp af hjemmesiden) hvad man selv kan gøre (automatisk 
betaling, betalingsservice mm.). Der er brugt mange penge på veje og grøfter i år grundet megen 
oprensning og fældning. 

Eventuelt:Der udsendes påmindelse om arbejdsdag. Vi talte om muligheden for at den tunge 
affaldsbil ikke skal bakke hele vejen ad græsstykket på Hjortespringet efter 90 grader svinget. 
Endelig blev 50 års jubilæet næste år omtalt. Idéer efterlyses, hvordan og hvor. 

referent Moust Nørgaard 

 


