
Grundejerforeningen Birkedal.                      Lyngså, den 27. september 2014. 

  

Referat af 

Bestyrelsesmøde afholdt den 26. september 2014, kl. 19 

hos Lene Gottlieb Christensen, Harevænget 11. 

Deltagere: Lene Gottlieb Christensen, John Hejslet, Ketty Kjær Pedersen, Inger Sørensen, Leif Mikkelsen og Svend Riis. 

Afbud: Lene Marnæs. 

1. 1.      Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni 2014. 

Referatet godkendt. 

Vejskiltet er endnu ikke malet op, men det kommer. 

Bænk på stranden har været der sidst på sommeren og er blevet brugt! Kommer efter efterårsferien i depot hos Ketty og Svend. 

Bænk på hjørnet af Nordostvej og Birkedalsvej kommer senere. 

1. 2.      Udskiftning af kabler og reparation af vejen til stranden. 

Der arbejdes stadig med kablerne. Entreprenøren har lovet, at vej og bro renoveres efter kabelarbejdet. 

1. 3.      Reetablering af klit og strand. 

I forbindelse med kabelarbejdet er der sket skade på klitterne og stenene, der forhindrer bilkørsel til stranden, er flyttet, så der er 
adgang med bil. 

Entreprenøren vil lægge stenene tilbage og så må naturen klare genopretningen af klitterne. 

1. 4.      Vejen til stranden (bredden). 

Vejen til stranden overholder bredden på 6 meter. 

1. 5.      Affaldsordning ved adgangen til stranden. 

Kommunen har opsat 2 stativer (med ugentlig tømning) ved stranden og det har løst problemerne ved pladsen. 

1. 6.      Arbejdsdag den 30. august 2014 i Grundejerforeningen. 

Vi havde en rigtig god arbejdsdag. 

Der var mødt ca. 35 grundejere, som gjorde en energisk indsat for at få veje og grøfter til at fungere og foretog nødvendige 
beskæringer. 

Efterfølgende var der pålægskagemand og øl/vand til deltagerne. Det var hyggeligt. 

Der arrangeres arbejdsdag igen i slutningen af august måned 2015. 



Bestyrelsen vil forsøge at foretage en bedre tilrettelæggelse af arbejdet på arbejdsdagen, og vil til den tid gerne have grundejerne 
til at gøre opmærksom på problemer, som ønskes løst på arbejdsdagen. 

1. 7.      Oprensning af grøfter m.v. 

Der er enkelte opgaver, som ikke er hensigtsmæssige at løse på arbejdsdagen, fordi det kræver en særlig indsats. Bestyrelsen vil i 
fornødent omfang tage professionel bistand til disse opgaver. 

John Hejslet og Ketty Kjær Pedersen taget kontakt til Bøge med henblik på aftale om klipning og oprensning af vejkanter og grøfter 
langs Birkedalsvej. 

Problemet med stillestående vand i grøften langs Lyngager er forsøgt løst i samarbejde med Morten Bach Sørensen, Lyngager 6. 

1. 8.      Økonomi og budget. 

Ketty Kjær Pedersen udleverede oversigt over foreløbigt regnskab/budget for 2014. Der var ingen væsentlige bemærkninger dertil. 

Spørgsmålet fra generalforsamlingen om bestyrelsens holdning til foreningens formues størrelse blev drøftet. 

Bestyrelsen har den holdning, at det vil være godt med en kapital der svarer til ca. 2 års medlemskontingent. Bestyrelsen vil 
løbende følge med i udviklingen. Hvis kapitalen kommer op over et beløb på kr. 100.000, vil der blive foretaget en regulering af 
kontingentet for det følgende år. 

1. 9.      Eventuelt. 

Ketty Kjær Pedersen udsender ny medlemsliste til bestyrelsen. 

1. 10.     Næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. marts 2015, kl. 19.00. 
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Deltagere: Lene Gottlieb Christensen, John Hejslet, Ketty Kjær Pedersen, Inger Sørensen, Leif Mikkelsen og 
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Afbud: Lene Marnæs. 

  

1. 1.      Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni 2014. 

  

Referatet godkendt. 

  

Vejskiltet er endnu ikke malet op, men det kommer. 

  

Bænk på stranden har været der sidst på sommeren og er blevet brugt! Kommer efter efterårsferien i depot hos Ketty og 
Svend. 

  

Bænk på hjørnet af Nordostvej og Birkedalsvej kommer senere. 

  

1. 2.      Udskiftning af kabler og reparation af vejen til stranden. 

  

Der arbejdes stadig med kablerne. Entreprenøren har lovet, at vej og bro renoveres efter kabelarbejdet. 

  

1. 3.      Reetablering af klit og strand. 

  

I forbindelse med kabelarbejdet er der sket skade på klitterne og stenene, der forhindrer bilkørsel til stranden, er flyttet, 
så der er adgang med bil. 

  

Entreprenøren vil lægge stenene tilbage og så må naturen klare genopretningen af klitterne. 

  

1. 4.      Vejen til stranden (bredden). 

  

Vejen til stranden overholder bredden på 6 meter. 

  

1. 5.      Affaldsordning ved adgangen til stranden. 



  

Kommunen har opsat 2 stativer (med ugentlig tømning) ved stranden og det har løst problemerne ved pladsen. 

  

1. 6.      Arbejdsdag den 30. august 2014 i Grundejerforeningen. 

  

Vi havde en rigtig god arbejdsdag. 

  

Der var mødt ca. 35 grundejere, som gjorde en energisk indsat for at få veje og grøfter til at fungere og foretog 
nødvendige beskæringer. 

  

Efterfølgende var der pålægskagemand og øl/vand til deltagerne. Det var hyggeligt. 

  

Der arrangeres arbejdsdag igen i slutningen af august måned 2015. 

  

Bestyrelsen vil forsøge at foretage en bedre tilrettelæggelse af arbejdet på arbejdsdagen, og vil til den tid gerne have 
grundejerne til at gøre opmærksom på problemer, som ønskes løst på arbejdsdagen. 

  

1. 7.      Oprensning af grøfter m.v. 

  

Der er enkelte opgaver, som ikke er hensigtsmæssige at løse på arbejdsdagen, fordi det kræver en særlig indsats. 
Bestyrelsen vil i fornødent omfang tage professionel bistand til disse opgaver. 

  

John Hejslet og Ketty Kjær Pedersen taget kontakt til Bøge med henblik på aftale om klipning og oprensning af vejkanter 
og grøfter langs Birkedalsvej. 

  

Problemet med stillestående vand i grøften langs Lyngager er forsøgt løst i samarbejde med Morten Bach Sørensen, 
Lyngager 6. 

  

1. 8.      Økonomi og budget. 

  



Ketty Kjær Pedersen udleverede oversigt over foreløbigt regnskab/budget for 2014. Der var ingen væsentlige 
bemærkninger dertil. 

  

Spørgsmålet fra generalforsamlingen om bestyrelsens holdning til foreningens formues størrelse blev drøftet. 

  

Bestyrelsen har den holdning, at det vil være godt med en kapital der svarer til ca. 2 års medlemskontingent. Bestyrelsen 
vil løbende følge med i udviklingen. Hvis kapitalen kommer op over et beløb på kr. 100.000, vil der blive foretaget en 
regulering af kontingentet for det følgende år. 

  

1. 9.      Eventuelt. 

  

Ketty Kjær Pedersen udsender ny medlemsliste til bestyrelsen. 

  

1. 10.     Næste møde. 

  

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. marts 2015, kl. 19.00. 

  

Grundejerforeningen Birkedal.                      Lyngså, den 27. september 2014. 

  

  

  

Referat af 

  

Bestyrelsesmøde afholdt den 26. september 2014, kl. 19 

  

hos Lene Gottlieb Christensen, Harevænget 11. 

  

Deltagere: Lene Gottlieb Christensen, John Hejslet, Ketty Kjær Pedersen, Inger Sørensen, Leif Mikkelsen og 
Svend Riis. 

 Afbud: Lene Marnæs. 



 1.      Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni 2014. 

 Referatet godkendt. 

 Vejskiltet er endnu ikke malet op, men det kommer. 

 Bænk på stranden har været der sidst på sommeren og er blevet brugt! Kommer efter efterårsferien i depot hos Ketty og 
Svend. 

 Bænk på hjørnet af Nordostvej og Birkedalsvej kommer senere. 

  

2.      Udskiftning af kabler og reparation af vejen til stranden. 

 Der arbejdes stadig med kablerne. Entreprenøren har lovet, at vej og bro renoveres efter kabelarbejdet. 

  

3.      Reetablering af klit og strand. 

 I forbindelse med kabelarbejdet er der sket skade på klitterne og stenene, der forhindrer bilkørsel til stranden, er flyttet, 
så der er adgang med bil. 

 Entreprenøren vil lægge stenene tilbage og så må naturen klare genopretningen af klitterne. 

  

4.      Vejen til stranden (bredden). 

 Vejen til stranden overholder bredden på 6 meter. 

  

5.      Affaldsordning ved adgangen til stranden. 

 Kommunen har opsat 2 stativer (med ugentlig tømning) ved stranden og det har løst problemerne ved pladsen. 

  

6.      Arbejdsdag den 30. august 2014 i Grundejerforeningen. 

 Vi havde en rigtig god arbejdsdag. 

 Der var mødt ca. 35 grundejere, som gjorde en energisk indsat for at få veje og grøfter til at fungere og foretog 
nødvendige beskæringer. 

 Efterfølgende var der pålægskagemand og øl/vand til deltagerne. Det var hyggeligt. 

 Der arrangeres arbejdsdag igen i slutningen af august måned 2015. 

 Bestyrelsen vil forsøge at foretage en bedre tilrettelæggelse af arbejdet på arbejdsdagen, og vil til den tid gerne have 
grundejerne til at gøre opmærksom på problemer, som ønskes løst på arbejdsdagen. 

  



7.      Oprensning af grøfter m.v. 

 Der er enkelte opgaver, som ikke er hensigtsmæssige at løse på arbejdsdagen, fordi det kræver en særlig indsats. 
Bestyrelsen vil i fornødent omfang tage professionel bistand til disse opgaver. 

 John Hejslet og Ketty Kjær Pedersen taget kontakt til Bøge med henblik på aftale om klipning og oprensning af vejkanter 
og grøfter langs Birkedalsvej. 

 Problemet med stillestående vand i grøften langs Lyngager er forsøgt løst i samarbejde med Morten Bach Sørensen, 
Lyngager 6. 

  

8.      Økonomi og budget. 

 Ketty Kjær Pedersen udleverede oversigt over foreløbigt regnskab/budget for 2014. Der var ingen væsentlige 
bemærkninger dertil. 

 Spørgsmålet fra generalforsamlingen om bestyrelsens holdning til foreningens formues størrelse blev drøftet. 

 Bestyrelsen har den holdning, at det vil være godt med en kapital der svarer til ca. 2 års medlemskontingent. 
Bestyrelsen vil løbende følge med i udviklingen. Hvis kapitalen kommer op over et beløb på kr. 100.000, vil der blive 
foretaget en regulering af kontingentet for det følgende år. 

  

9.      Eventuelt. 

 Ketty Kjær Pedersen udsender ny medlemsliste til bestyrelsen. 

  

10.     Næste møde. 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 20. marts 2015, kl. 19.00. 

 


