
Grundejerforeningen Birkedal.                                          Lyngså, den 22. oktober 2013. 

  

Referat af 

Bestyrelsesmøde lørdag den 12. oktober 2013, kl. 9.30, hos Lene Gottlieb, Harevænget 11. 

Deltagere: Lene Gottlieb, Ketty Kjær Pedersen, John Hejslet, Leif Mikkelsen, Lene Meiniche 
Marnæs og Svend Riis. 

Fraværende: Jesper Zimmer Christensen. 

1.         Velkomst og introduktion af de nye bestyrelsesmedlemmer. 

Gensidig udveksling af oplysninger. 

 

2.         Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. maj 2013. 

Referatet godkendt og underskrevet. 

 

3.         Opfølgning på referat fra generalforsamlingen den 20. maj 2013. 

Under pkt. 4 gav et medlem udtryk for, at det ikke var særligt betryggende, at generalforsamlingen 
kunne gå ind og foretage økonomiske dispositioner på medlemmets vegne. 

Bestyrelsen finder, at de nye vedtægter er dækkende. Hvis foreningen skal optage lån, kræves der 
en beslutning på generalforsamlingen. Det er foreningen og ikke det enkelte medlem, der hæfter 
for lånet. Ved beslutning om opkrævning af ekstra kontingent ved gennemførelse af anlægs- eller 
vedligeholdelsesarbejde, skal mindst 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget. 

Under pkt. 4 blev der også spurgt, om der er taget stilling til, hvad foreningens formue skal 
anvendes til i tilfælde af ophævelse af foreningen. Bestyrelsen finder det ikke nødvendigt, at 
træffe en sådan beslutning, da der er tinglyst medlemspligt af foreningen for de medlemmer, der 
er omfattet af udstykningen fra Birkedal og Engholm (matr. nr. 25b m.fl. Lyngså by, Albæk sogn). 

De hidtidige vedtægter, er tinglyst. Det blev derfor besluttet, at få de nye vedtægter tinglyst. 

 

4.         Gæstgivergården Engholms genopførelse. 



Grundejerforeningen og naboerne til Engholm har fået materiale om delvis genopførelse af 
Gæstgivergården Engholm og opførelse af 2 nye sommerhuse ved Engholm – et på eksisterende 
udstykning og et på den grund Engholm ligger på – sendt til naboorientering. 

Grundejerforeningen har meddelt kommunen, at man ikke har bemærkninger til forslaget i den 
udstrækning byggeriet holder sig inden for kommunens lokalplaner. 

  

5.         Beskæring af buske langs vejene og grøfte- og vejvedligeholdelse. 

Bestyrelsen har fået forelagt 2 spørgsmål om klipning og vejvedligeholdelse. 

Det giver anledning til oplyse, at foreningen sørger for vedligeholdelse af veje og grøfter, som 
sikrer, at vejene er brugbare, og at grøfterne så vidt muligt kan klare afvanding af områderne. 

Det er den enkelte grundejers pligt at sørge for klipning og beskæring af grøftekanter og 
beplantning, så reglerne for beplantning i skel overholdes og der er adgang til egen ejendom. 

  

Det blev drøftet, om der skal afholdes arbejdsdag i foråret 2014, da der allerede nu kan forudses 
behov for beskæringer. Tages op på næste bestyrelsesmøde med henblik påen drøftelse af, om 
der skal holdes arbejdsdag eller Grundejerforeningen skal betale sig fra det. 

Bestyrelsen har aftalt med Leif Mikkelsen, Engholmsvej 16, tlf. 98409404 at han indtil videre er 
kontaktperson vedrørende vedligeholdelse af veje og grøfter. 

 

6.         Ajourføring af telefonnumre, mailadresser, adresser m.m. 

Listen gennemgået og rettet til. 

 

7.         Eventuelt. 

Gennemgået hidtidigt forbrug i forhold til budget. Ingen særlige bemærkninger. 

 

8.         Næste bestyrelsesmøde. 

Lørdag den 29. marts 2014, kl. 9.30, hos Lene Marnæs, Engholmsvej 6. 

Referent Svend Riis. 



 


