
Grundejerforeningen Birkedal.                                              Lyngså, den 28. marts 2015. 

Referat af 

Bestyrelsesmøde afholdt den 27. marts 2015, kl. 19 

hos Ketty Kjær Pedersen, Lyngager 9. 

Deltagere: Lene Gottlieb Christensen (med på Skype fra Norge), John Hejslet, Ketty Kjær Pedersen, Leif 
Mikkelsen, Inger Sørensen og Svend Riis. 

Afbud: Lene Marnæs. 

1.       Godkendelse af referat fra mødet den 26.9.2014. 

Referatet godkendt. 

2.       Siden sidst. 

Ketty oplyste, at der er udarbejdet Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Eventuelle interesserede kan 
bestille planen via Ketty Kjær Pedersen. 

Træfældning. El-selskabet har beskåret/fældet træer under højspændingsledningerne. Et godt stykke arbejde, som er 
gennemført med mindst mulige gener for beboerne. Tak for det! 

3.       Møde med Miljøcenter Nord (Naturforvaltningen) angående Stensnæs og de ændrede livsvilkår i 
vadeområder/næs strækkende sig ned til Voerså. 

Lene Gottlieb og Ketty Kjær Pedersen har deltaget i møde med Miljøcenter Nord. Udkast til ny bekendtgørelse om 
Voerså-Stensnæs blev gennemgået. Der er tale om en bedre beskyttelse af dyrelivet i området. Grundejerforeningen 
Birkedals bestyrelse er positiv overfor de nye regler og har ingen indvendinger. 

4.       Brev fra landinspektør Nellemann Bjørnkjær ang. Kystberigtigelse Nordostvej. Godkendelse af matr.no 60x 
Albæk (skellet nord for ”p-plads”). 

Lene Gotlieb har bekræftet skriftligt, at grundejerforeningen ejer nævnte matrikel. 

5.       Vejen til stranden. 

Ketty Kjær Pedersen har talt med AGRI, som skal istandsætte vejen til stranden. Der har været visse problemer med at 
benytte vejen, men der er nu foretaget en midlertidig udbedring. Arbejdet med kablerne er knapt nok færdigt, men det er 
aftalt med AGRI, at istandsættelse af vejen sker umiddelbart efter påske. Da der bl.a. skal støbes ny bro over bækken, 
vil det være nødvendigt at lukke vejen helt i ca. 14 dage. Vi vil forsøge at orientere på Grundejerforeningens 
hjemmeside. 

6.       Grøfterne langs Birkedalsvej. 

Robert Johansen har fældet træer og Bøge har afhentet container og udført arbejde. 

Birkedalsvej er sat i stand, som bestyrelsen ønskede det og er blevet flot! 

Mange tak til Robert for indsatsen! 

Grundejerforeningens veje bliver sat i stand inden pinse. 

7.       Store vandmængder i grøften og i røret under Nordostvej. 



Lene Gottlieb har talt med Peter Nielsen, Frederikshavn kommune, om den store mængde vand der står i grøfterne ved 
Engvej/Nordostvej og omtalt eventuelle farer for trafikken. Han har lovet at se på sagen. Da der endnu ikke er sket noget 
ringer John Hejslet til Peter Nielsen og rykker for en indsats. 

8.       Regnskab. 

Regnskab for 2014 blev gennemgået af Ketty Kjær Pedersen og tiltrådt af bestyrelsen. 

9.       Budget for 2016. 

Ketty fremlagde forslag til budget for 2016. Bestyrelsen tiltrådte forslaget. 

Bestyrelsen drøftede beslutningen på bestyrelsesmødet den 26. september 2014 om at foretage en regulering af 
kontingentet, hvis kapitalen kommer over et beløb på kr. 100.000. 

Årsagen til at kapitalen nu er over kr. 100.000 er en erstatningsudbetaling fra energinet.dk på kr. 12.592 i 2014. Hvis vi 
ikke havde fået erstatningen, ville der have været et underskud på driften i regnskabsåret 2014 på ca. 10.000. Under 
hensyntagen til dette, samt at der forventes at ske en væsentlig overskridelse af budgettet til vedligeholdelse af veje og 
grøfter i 2015 på grund af vejenes dårlige tilstand, besluttede bestyrelsen, at der ikke foretages reguleringer af 
kontingentet på nuværende tidspunkt. 

10.   Adressekartotek opdateres. 

Ketty Kjær Pedersen fremsender revideret medlemsliste til bestyrelsesmedlemmerne. 

11.   Planlægning af generalforsamlingen den 25. maj 2015. 

Generalforsamlingen vil blive afholdt i det nye forsamlingshus ved Gæstgivergården Engholm. Der vil som sidste år blive 
serveret et par stykker smørrebrød til deltagerne efter generalforsamlingen. Indkaldelse udsendes efter vedtægterne. 

12.   Planlægning af arbejdsdag. 

Der bliver arbejdsdag den 29. august 2015, kl. 10, i Grundejerforeningen.  Arbejdsdagen slutter med lidt til ganen. Alle 
medlemmer og pårørende vil være velkommen til at deltage i den afsluttende spisning, uanset indsats på arbejdsdagen. 

13.   Eventuelt. 

Intet. 

 


