
Grundejerforeningen Birkedal.                                                                    Lyngså, den 30. marts 2014. 

  

Referat af 

Bestyrelsesmøde afholdt lørdag, den 29. marts 2014, kl. 9.30 

hos Ketty Kjær Pedersen, Lyngager 9, Lyngså. 

  

Deltagere:    Lene Gottlieb Christensen, Ketty Kjær Pedersen, Jesper Zimmer Christensen, Lene Marnæs og Svend 

Riis. 

Afbud:          John Hejslet 

  

1.      Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 12. oktober 2013. 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 2.      Siden sidst:  

Byggeriet ved Engholm er godt i gang. Begge sommerhuse er under tag og der er støbt sokkel til ”forsamlingshuset”. 

Lene Gottlieb har gjort Susanne Andersen, Engholm, opmærksom på, at der i forbindelse med byggeriet er sket skader 
ved bækken på vejen fra Engholm til Engvej. Da der ikke er sket noget efterfølgende, vil Lene Gottlieb kontakte Susanne 
Andersen igen. 

Energinet.dk er ved at trække nye elkabler fra havet. Kablerne kommer til at gå under grundejerforeningens areal ved 
stranden. Grundejerforeningen får udbetalt en godtgørelse på ca. kr. 12.500. Ketty kontakter selskabet for at sikre, at vi 
får godtgjort eventuelle udgifter i forbindelse med skader på vejen til stranden. 

 3.      Vedligeholdelse af veje og rensning af grøfter. 

Der er behov for en gennemgang af veje, grøfter og bevoksning med henblik renoveringer i foråret. Det blev aftalt, at Leif 
Mikkelsen og Svend Kjær Pedersen tager en runde for at få overblik over forholdene og sætte nødvendige arbejder i 
gang. 

Vejen til stranden trænger også, men vi må afvente færdiggørelse af kabellægningen, før der tages endelig stilling. 

 4.      Regnskab og forslag til budget. 

Ketty Kjær Pedersen forelagde det foreløbige regnskab, som skal godkendes af revisionen inden udsendelse til 
generalforsamlingen. Ingen bemærkninger. 

Forslag til budget for 2015 blev gennemgået og tilpasset med henblik på forelæggelse for generalforsamlingen. 

Besluttet med virkning fra dags dato at sætte beløbet til dækning af udgifter ved afholdelse af bestyrelsesmøder op til kr. 
300 pr. møde. 

 5.      Adresseliste. 

Listen gennemgået og tilrettet. 



 6.      Tinglysning af vedtægter. 

Drøftet den tidligere beslutning om at tinglyse de vedtægtsændringer, der blev besluttet på den sidste generalforsamling. 

Det har vist sig at være meget omstændeligt at få tinglyst ændringerne. Da vedtægterne ikke nødvendigvis skal være 
tinglyst arbejder bestyrelsen videre med overvejelser om, at slette nuværende tinglysning. 

7.      Arbejdsdag. 

Besluttet at afholde arbejdsdag i Grundejerforeningen lørdag, den 30. august 2014, kl. 10.00. På arbejdsdagen skal der 
udføres små opgaver vedrørende veje, bevoksning og vedligehold af grøfter. Arbejdsdagen afsluttes med fælles spisning 
for alle medlemmer, som ønsker at deltage – også de der ikke deltager i arbejdet! 

 8.      Generalforsamling 9. juni 2014. 

Generalforsamling af holdes mandag, den 9. juni 2014, kl. 10.00, i Lyngså Kirkehus, Østkystvejen 200, 9300 Sæby. 

Der serveres en kop kaffe og afsluttes med en ”let” spisning til frokost, med en øl eller vand. 

 9.      Eventuelt. 

Grundejerforeningen har fået nyt CVR-nummer: 35559868. 

 10.  Næste bestyrelsesmøde. 

9. juni 2014, kl. 9.00. 

 


