
Grundejerforeningen Birkedal.                      Lyngså, den 20. marts 2016.  

Referat af 

bestyrelsesmøde afholdt den 19. marts 2016 hos Ketty Kjær Pedersen, Lyngager 9. 

  

Deltagere: Lene Gottlieb Christensen, Ketty Kjær Pedersen, Leif Mikkelsen og Svend Riis. Lene Marnæs deltog pr. Skype. 

Afbud: John Hejslet og Inger Sørensen. 

1.      Siden sidst. Rabatten er fjernet langs Birkedalsvej. To sommerhuse, Møllerimmen 2 og Lyngager 3, har skiftet 
ejere.Bestyrelsen har haft en forespørgsel fra et medlem vedrørende hestehold på Tunet. Ifølge den oprindelige deklaration for 
Grundejerforeningen Birkedal er det ikke tilladt at have husdyr på grundene, men grundene på Tunet er ikke omfattet af denne 
deklaration.Leif Mikkelsen og Bjarne Larsen har været en tur rundt for at fylde huller på vejene. Tak for det! Ketty og Svend Kjær 
Pedersen har også været rundt nogle gange for at fylde huller. Også tak for det! 

  

2.      Grøfter og veje. Vejene vil blive istandsat inden pinse. Der er stadig problemer med høj vandstand i grøften langs Engvej og 
ved passagen under Nordostvej. Det skyldes tilsyneladende manglende oprensning i engene øst for Nordostvej. Lene Gottlieb retter 
henvendelse til Frederikshavn Kommune. (Lene Gottlieb har efterfølgende oplyst, at Frederikshavn Kommune (Karsten Jørgensen) 
har lovet, at gøre noget ved overløb af vand ved Engvej/Nordostvej.) Vejen fra Gæstgivergården Engholm til Engvej trænger til 
istandsættelse. Det er en privat fællesvej for lodsejerne. Grundejerforeningen Birkedal er ikke lodsejer og har derfor 
ikke vedligeholdelsespligt. Bestyrelsen vil henvende sig til Susanne Kane for at drøfte problemet.  Der er igen store huller i vejen til 
stranden. Der er mange, der bruger vejen. Måske ikke så meget grundejerforeningens medlemmer, men også de andre lodsejere, 
sommerhusejere fra området og fastboende fra Lyngså/Voerså, som har tradition for at bruge vejen. Da det er en privat fællesvej, 
er det lodsejerne, der skal betale vedligeholdelse. Vi kan ikke få kommunalt tilskud til vedligeholdelse. Bestyrelsen besluttede, at få 
grus fyldt i de største huller for foreningens regning.Grundejerne langs Engholmsvej 6 – 18 er meget generet af den gennemgående 
trafik til Nordostvej. Vi vil opsætte skilt, som forbyder gennemkørsel og håber dermed at kunne flytte en del af færdslen via 
Birkedalsvej til Nordostvej. 

 3.      Regnskab for 2015. Forslag til regnskab for 2015 blev gennemgået og godkendt. 

 4.      Budget for 2017  Forslag til budget for 2017 blev gennemgået og godkendt. 

 5.      Afholdelse af generalforsamling den 16. maj 2016. Forslag til dagsorden blev gennemgået og godkendt. Indkaldelse sendes 
ud. 

 6.      Arbejdsdag den 27. august 2016.  Der afholdes arbejdsdag den 27. august 2016. Planlægges senere. 

 7.      Eventuelt. 

Traditionen tro arrangerer Susanne Kane pinsebrunch på Gæstgivergården Engholm pinsedag kl. 9.00. Tilmelding til Susanne Kane, 
tlf. 21377602. 

 


