
Grundejerforeningen Birkedal Lyngså, den 23. oktober 2016 

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 23. oktober 2016 hos Lene Gottlieb 
Christensen. 

Deltagere: Lene Gottlieb Christensen, John Hejslet, Ketty Kjær Pedersen, Lene Marnæs, Viggo 
Lemming og Moust Nørgaard. Fraværende: Leif Mikkelsen. 

Emner: 

1. Referat: Referatet blev godkendt med tillægsbemærkning om at der nu er placeret sten ved 
nedkørsel til stranden, således at motorkøretøjer ikke kan køre op i klitterne. (Jævnfør punktet 
”kørsel på stranden”). 

2. Evaluering af arbejdsdagen den 27. august. Der var mødt ca. 20 personer frem. Forslag om at 
udsende meddelelser på SMS, da flere tilsyneladende ikke ser deres mail. Det blev også overvejet 
at afskaffe arbejdsdagen (hvis ikke fremmødet kan blive bedre). Alternativt skal vi betale os fra 
udførelse af det aktuelle arbejde. Tages evt. op på generalforsamlingen. 

3. Møde med naturvejleder Bo Storm. Bo Storm var positiv over for mere informativ skiltning med 
relation til fuglereservatet. Forslag om opsættelse af flere borde/bænke ved parkeringspladsen, og 
vedligeholdelse af samme, da den er ved at gro til. (Græsslåning). Lene G. holder løbende kontakt 
til Bo Storm og Ivar Høst (naturvejledere). 

4. Forberedelse af jubilæumsarrangement 5. juni 2017. Enighed om nedsættelse af festudvalg, der 
skal bestå af bestyrelsen plus Bodil og Robert. Jubilæet bliver fejret i forlængelse af 
generalforsamlingen, og kommer til at bestå af forskellige indslag, som foreningens historie, og 
naturen omkring Lyngså mm. Forslag er velkomne! Der sluttes med mad og drikke. Programmet 
søges så vidt muligt udsendt i januar. 

5. Status på veje og grøfter. Grøften langs Engvej er nu renset op af kommunen, således at vandet 
kan komme væk fra området. Regntiden er begyndt, og vejene er igen blevet meget hullede. Der 
vil ikke blive gjort noget generelt ved problemet før til foråret. Hvis nogen har akut behov for 
udbedring af enkelte huller er de velkomne til selv at hente fyldmateriale fra bunken på Lyngager 
11! 

6. Status økonomi. Budgettet blev gennemgået og fundet OK. Bøge mangler at slå grøftekanter og 
herunder siv/græs på holdepladsen ved stranden. 

7. Medlemskartoteket. Kartoteket blev gennemgået. 8. Nye kandidater. Mulige nye kandidater 
blev diskuteret. 9. EVT. Forslag om opsættelse af opslagstavle ved Birkedalsvej (vid siden af 
”vejviseren”). Ketty Kjær arbejder videre med sagen. 

 ref. v. Moust Nørgaard 


