
Grundejerforeningen Birkedal. 

R e f e r a t 

af 

ordinær generalforsamling afholdt den 28. maj 2012 kl. 10 på Engholm. 

Formand Robert Johansen bød velkommen og vi sang ”Birkedals pris”. 

Formanden indledte generalforsamlingen med at mindes to afdøde medlemmer, Harry Larsen, Engholmsvej og Chr. Vrængmose, 
Møllerimmen. 

1.                  Valg af dirigent. 

Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om at vælge Folmer Hansen. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Der var mødt 37 stemmeberettigede medlemmer. 

Spørgsmålet om anvendelse af fuldmagter ved afstemninger på generalforsamlingen blev taget op, idet der var medlemmer, som 
mødte med fuldmagter fra ikke tilstedeværende medlemmer. 

Det har ikke været praksis at anvende fuldmagter ved afstemninger i foreningen, hvorfor dirigenten konkluderede, at bestyrelsen 
måtte forholde sig til spørgsmålet. Efter 5 minutters pause i generalforsamlingen meddelte bestyrelsen, at den ikke kunne 
acceptere anvendelse af fuldmagter i forbindelse med afstemninger på generalforsamlingen. 

  

2.                  Formandens beretning. 

Robert Johansen orienterede om, at der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. 

Der har været holdt møder om vedtægtsændringer, hvor Ketty Kjær Pedersen og Svend Riis har deltaget som repræsentanter fra 
bestyrelsen. 

På sidste generalforsamling kom der flere forslag, som bestyrelsen har forsøgt at gennemføre. 

Der er blevet ordnet veje, grøfter og renoveret overkørsler og brugt en del flere penge til det end normalt. Penge, der oprindeligt 
var opsparet til jubilæumsfest (aflyst på sidste generalforsamling), er indgået i budgettet og anvendt til formålet. 

Vi har haft den vådeste sommer i 100 år, så det har været hårdt ved vejene og grøfterne! 

AVØ har tilbudt, at de vil afhente grene og afklip, hvis vi har hele billæs. Så der er penge at spare! 

Formanden har haft kontakt til Lars Løkke, som er formand for Kulmulevej – Laksevej, for at få grøften renset langs Laksevej. Er 
gennemført. 

Der har været information fra politiet vedrørende indbrud i sommerhusområder og opfordring til at være opmærksom på 
mistænksom trafik. Er lagt ud på hjemmesiden. 



Grundejerne opfordres til at finde deres skelpæle ud mod vejene, så der kan beskæres langs vejene. Vejene skal være brede i 
tilfælde af brand. 

Der har været brugergruppemøde om Voerså – Stensnæs reservatet, men der var ikke noget nyt. 

Vi har kontaktet Frederikshavn Kommune om vedligeholdelse af vejen til stranden og vedligeholdelse af grøften ved Engvej. 
Kommunen har meddelt, at vejen til stranden er en privat fællesvej, som lodsejerne selv skal vedligeholde. Kommunen lover dog at 
reparere vejen i 2012. 

Der var arbejdsdag i 2011 med god tilslutning og fælles spisning i telt hos Ketty og Svend Kjær Pedersen. Tak for husly – brug af telt 
og toiletter og det der følger med. 

Husk at alle er velkommen til arbejdsdagen. 

Tak til Villy der fejer ”indkørslen til Birkedalsvej”. 

Tak til Henrik for at male bænken ud for Bitten. 

Tak til bestyrelse og suppleanter for det år, der er gået. 

 I forlængelse af formandens beretning blev der spurgt om forholdene vedr. medlemsskabet for Birkedalsvej 3. Ejerne af 
Birkedalsvej 3 har meldt sig ud af foreningen, hvilket de kan, da de ikke er forpligtet til at være medlemmer. De har tilbudt at betale 
et beløb til vedligeholdelse af vej, men mener, at de skal betale mindre end det øvrige medlemmer betaler i medlemsbidrag. Der 
har været en aftale om et reduceret bidrag for et år, men da ejerne af Birkedalsvej 3 året efter kom og bad om yderligere 
reducering, blev bestyrelsen enige om, at kræve et beløb svarende til det medlemmerne betaler i medlemsgebyr. Bestyrelsen 
finder det rimeligt, at en familie som bor fast i området og benytter grundejerforeningens veje dagligt, til såvel eget brug som 
tjenestekørsel (renovation, post m.v.), betaler et beløb svarende til medlemsgebyret. Foreløbig har bestyrelsen holdt fast ved 
denne beslutning, 

På generalforsamlingen var der tilkendegivelse af, at man bør finde en løsning, da det er småpenge det drejer sig om. Der var også 
en holdning om, at ejerne af Birkedalsvej 3 burde betale væsentligt mere for at benytte vore veje. 

Peter Bandholm oplyste, at han er blevet anmeldt anonymt til Frederikshavn Kommune om nogle bygningsforhold, som ikke skulle 
være i orden (hvilket de dog viste sig at være!) Han opfordrede til, at vi ordner tingene med hinanden i stedet for at bruge anonyme 
anmeldelser. 

Der blev efterlyst vejvedligeholdelse. Formanden oplyste, at det er på vej! 

Spørgsmålet om en udtalelse til Frederikshavn Kommune i en konkret høringssag blev rejst (se nedenunder, under pkt. 11. 
Eventuelt). 

Formandens beretning blev godkendt. 

3.      Forelæggelse af regnskab for regnskabsåret 2011. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik det udsendte regnskab. 

På forespørgsel blev det oplyst, at beløbet til advokatudgifter er anvendt i forbindelse med spørgsmålet om snerydning. 

Regnskabet blev godkendt. 

Bestyrelsens budget for regnskabsåret 2013 blev gennemgået til orientering. 

4.      Forslag om vedtægtsændringer. Forslaget sendt ud som bilag til dagsordenen. 



2 af de indkomne forslag omhandlede pkt. 4, hvorfor dirigenten valgte at behandle dem sammen med forslaget til 
vedtægtsændringer. 

Begge forslag var fra Orla Thoft Korslund. Det ene forslag var, at nuværende vedtægter bibeholdes og ændres hen ad vejen efter 
behov, det andet i tilslutning til det første var, at Orla Thoft Korslunds forslag skulle behandles først på generalforsamlingen. 

Dirigenten valgte at tage det forslag, der var mest vidtgående, først til behandling. 

Det var forslaget fra Orla Thoft Korslund om at bibeholde nu værende vedtægter. 

Orla Thoft Korslund motiverede forslaget. 

Efter en del diskussion for og imod, satte dirigenten spørgsmålet til afstemning. 

Forslaget blev forkastet. 24 stemte for nye vedtægter. 13 stemte for at bibeholde nuværende vedtægter. 

Efterfølgende satte dirigenten de nye vedtægter til afstemning – en vedtagelse krævede 2/3 af de tilstedeværende medlemmers 
stemmer. 

Forslaget til nye vedtægter blev forkastet. 24 stemte for de nye vedtægter og 13 stemte imod. 

Der var således en tilkendegivelse af, at medlemmerne ønsker nye/reviderede vedtægter, men at man ikke umiddelbart kunne 
godkende det foreliggende forslag. 

Bestyrelsen arbejder videre med spørgsmålet med henblik på fremsættelse af forslag til reviderede/nye vedtægter på 
generalforsamling i 2013. 

Indtil da, er de hidtil gældende vedtægter fortsat gældende. 

5.      Forslag til instruks for udgiftsgodkendelse. 

Ketty Kjær Pedersen begrundede det udsendte forslag. 

Forslaget blev godkendt med den ændring, at pkt. 3 ændres fra ”Alle afholdte udgifter skal godkendes af formanden og ét 
bestyrelsesmedlem med deres underskrift” til ”Alle afholdte udgifter skal godkendes af to bestyrelsesmedlemmer med deres 
underskrift”. 

6.      Indkomne forslag. 

Peter Bandholm havde indsendt et forslag om, at Grundejerforeningen påtager sig igen - som vedtaget på generalforsamlingen i 
2010 – snerydning i området. 

Peter Bandholm motiverede forslaget. 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at forslaget i henhold til vedtægterne skulle have 2/3 af stemmerne for at kunne vedtages. 

En afstemning gav 8 stemmer for, 25 imod og en stemmeseddel var blank. Forslaget blev dermed forkastet. 

7.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Jesper Zimmer Christensen og Svend Riis blev genvalgt uden modkandidater. 

  



8.      Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Lene Gottlieb Christensen og John Hejslet blev genvalgt uden modkandidater. 

9.      Valg af revisorer. 

Anna Larsen og Martin Lundholm blev genvalgt uden modkandidater. 

10.          Valg af revisorsuppleant. 

Morten Sørensen blev genvalgt uden modkandidater. 

11.          Eventuelt. 

Ketty Kjær Pedersen gjorde opmærksom på, at der er arbejdsdag den 9. juni kl. 9. Tilmelding til Ketty. 

I forbindelse med formandens beretning blev der efterlyst orientering om bestyrelsens udtalelse i en høringssag fra Frederikshavn 
Kommune. Svend Riis henviste til referater fra bestyrelsesmøderne i 2011/2012. Det viser sig imidlertid, at behandlingen ikke 
fremgår af referaterne fra bestyrelsesmøderne. Svend Riis beklagede meget, at behandlingen ikke er omtalt i referaterne. Det er 
referentens bommert (Svend Riis)! Svend Riis orienterede om, at det drejer sig om en sag, hvor et af vore medlemmer har søgt 
dispensation fra kommunens regler. Bestyrelsen har ikke ønsket at forholde sig til spørgsmålet, da det er kommunale regler, som 
kommunen må tolke, evt. dispensere og beslutte efter. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Formanden takkede dirigenten for god og sikker ledelse. 

Tak til de fremmødte. 

Dirigent                                                                                             Referent 

Sign. Folmer Hansen                                                                         Sign. Svend Riis 

 Folmer Hansen                                                                                 Svend Riis 

 


