
Grundejerforeningen Birkedal.                             Lyngså, juni 2014. 

R e f e r a t 

af 

ordinær generalforsamling afholdt den 9. juni 2014 i Lyngså Kirkehus. 

Formand Lene Gottlieb Christensen bød velkommen og vi sang ”Birkedals Pris”. 

1.      Valg af dirigent. 

Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag og valgte Folmer Hansen som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Der var mødt 56 personer, repræsenterende 40 medlemmer. 

2.      Valg af referent. 

Svend Riis blev valgt. 

3.      Formandens beretning. 

I sin beretning omtalte formanden genopførelsen af Gæstgivergården Engholm. Der bliver opført et forsamlingshus, som kan lejes 
til sammenkomster, med eller uden personale. Det forventes taget i brug 16. august 2014. Desuden bliver der bygget 2 store pool-
sommerhuse til udlejning, de åbnes i uge 28. I forbindelse med byggeriet er der sket skade på vejen mellem Engvej og 
Gæstgivergården. Skaden forventes udbedret af bygherren. 

Veje og grøfter er blevet istandsat/repareret i nødvendigt omfang. V har brugt entreprenør Bøge til at udføre arbejdet. 

Foreningen har fået en henvendelse fra El-net.dk, som skal nedlægge nye elkabler i havet. Kablerne kommer til at gå under 
grundejerforeningens grund ved havet. Vi får udbetalt en godtgørelse på kr. 12.500. 

I forbindelse med arbejdet er der sket en del skader på vejen til stranden, men El-net.dk har lovet at reparere vejen, når arbejdet 
med kablerne er afsluttet. 

Formanden oplyste, at Agnete Jensen, Lyngager 2, i vinter arrangerede en velfungerende snerydning til en meget rimelig pris. 
Interesserede medlemmer kan henvende sig til Agnete. 

Skraldestativer ved stranden mangler. Formanden vil undersøge årsag og vurdere muligheder. 

Der har været forespørgsler om genoptagelse af traditionen med Sct. Hans Fest. Der henvises til Lyngså Borgerforenings fest, der 
holdes på legepladsen i Lyngså. Alle er velkomne! 

Tømningen af septiktanke er i gang i området (enkelte har fået regning inden arbejdet er udført!). Ansøgning om tømning af 
septiktank hvert 2. år (ikke fastboende) kan rettes til Frederikshavn Kommune. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4.      Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik det udsendte regnskab og fortalte om rykkerprocedure. 



Regnskab og procedure blev godkendt. 

  

5.      Forelæggelse af forslag til budget. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik det udsendte forslag, der blev tiltrådt. 

6.      Godkendelse af medlemskontingent for det kommende år. 

Forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Se også under pkt. 7. 

7.      Indkomne forslag.(behandlet før pkt. 5 og 6) 

Der var indkommet et forslag fra Robert Johansen, Tunet 5, om nedsættelse af kontingentet for 2015 til kr. 250. Robert begrundede 
forslaget med, at han ikke mente, at det er foreningens formål, at spare en større formue op. 

Bestyrelsen er i princippet enig, men mener, at den nuværende formue ikke er for stor, da der pludselig kan komme store, 
uforudsete udgifter til veje og grøfter. 

Efter en drøftelse, hvorunder bestyrelsen lovede at tage en intern drøftelse med henblik på at fastsætte en rimelig grænse for 
formuens størrelse, trak Robert forslaget tilbage. 

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Jesper Zimmer Christensen og Svend Riis var på valg. Jesper ønskede ikke genvalg, i stedet blev Lene Meineche Marnæs valgt. 
Svend Riis blev genvalgt.  

9.      Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Leif Mikkelsen blev genvalgt. Inger Sørensen, Møllerimmen 1, blev nyvalgt. 

10.  Valg af revisor. 

Martin Lundholm blev genvalgt. 

11.  Valg af revisorsuppleant. 

Morten Sørensen blev genvalgt. 

12.  Eventuelt. 

Der er igen problemer med afløb fra grøften langs Lyngager. Der er ikke afløb og vandet kommer til at lugte. Bestyrelsen lovede at 
se på problemet med henblik at forsøge at finde en løsning. 

Skiltningen fra Nordostvej til Birkedalsvej er for dårlig. Birkedalskiltet står for langt inde på vejen og er svært at få øje på. Måske 
løser problemet sig, hvis den nye ”Gæstgivergård” får lov at sætte et skilt op. 

Der køres stadig for stærkt på vore veje! Der blev opfordret til atsætte farten ned og gøre besøgende og evt. lejere opmærksomme 
på problemet. 

Vi skal være opmærksomme på, om vi ved levering af varer og materialer kan få varerne leveret af mindre køretøjer(vejene er ikke 
beregnet til store, tunge lastvogne). 



Lene Gottlieb gjorde opmærksom på, at Turistbureauet har et kort over cykelture i området.  

Formanden takkede Jesper for mange års indsats i bestyrelsen og takkede Folmer Hansen for varetagelse af opgaven som dirigent. 

Der holdes arbejdsdag i foreningen den 30. august 2014, kl. 10. Arbejdsdagen slutter med et måltid mad, hvor såvel deltagere 
som andre medlemmer med husstand kan deltage. Tilmelding til spisningen til Svend Riis, tlf. 98180887 eller 
på tosve@stofanet.dk senest den 26. august 2014. Hvis medlemmerne har mindre opgaver, som ønskes løst på arbejdsdagen, 
bedes det meddelt til et bestyrelsesmedlem. 

Efter generalforsamlingen var der hyggeligt, socialt samvær over et par stykker smørebrød. 

  

Dirigent                                                                                    Referent 

Folmer Hansen                                                                         Svend Riis 
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