
Grundejerforeningen Birkedal.                              Lyngså, maj 2015. 

R e f e r a t 

af 

ordinær generalforsamling afholdt den 25. maj 2015 

i Gæstgivergården Engholm. 

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

1.      Valg af dirigent. 

Orla Korslund blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Der var mødt 45 personer, repræsenterende 33 medlemmer. 

2.      Valg af referent. 

Svend Riis blev valgt. 

3.      Formandens beretning. 

2 afdøde medlemmer blev mindet. Efter sidste generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig: 

Formand: Lene Gottlieb Christensen 

Næstformand: John Hejslet 

Kasserer: Ketty Kjær Pedersen 

Sekretær: Svend Riis 

Bestyrelsesmedlem: Lene Meineche Marnæs 

1. Suppleant: Leif Mikkelsen 

2. Suppleant: Inger Sørensen 

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder i det forgangne år samt brugt mail, telefon og sågarSkype. 

Bestyrelsen har ikke haft de store problemer og har især koncentreret sig om forbedring af veje og grøfter. 

Der er arbejdet med grøften langs Lyngager og langs Birkedalsvej og fældet en del træer. Meget af arbejdet er udført af Robert 
Johansen i samarbejde med entreprenør Bøge. Desuden har Ketty og Svend kørt grus ud fra lageret på deres tomme grund og ført 
tilsyn. Sammen med Inger og Villy har de sørget for oprydning efter en udbrændt bil ved stranden. Områdeskiltet ved starten af 
Birkedalsvej er blevet opfrisket og skiltet med motorkørsel forbudt ved nedkørsel til stranden, er blevet udskiftet med et nyt. 

På vejen til stranden er der nu etableret en god bred bro og vejen er færdigrenoveret af 



Energinet.dk. Vejen har været lukket i 14 dage. Det hele fremstår i god og stabil stand. Der er allerede kommet et hul øst for broen. 
Det vil snarest blive udbedret. 

Grundejerforeningens medlemmer er flinke til at samle affald op på strandarealet. 

I det tidlige forår lå der en stor dynge affald ved affaldsstativerne. Vi har nu haft kontakt til Frederikshavn kommune,som vil tømme 
de 2 affaldsstativer hele sommeren. 

Der er opsat et bord/bænkesæt på højen. Det bliver brugt til grill m.m. 

I forbindelse med de store regnmængder, som kommer periodevis, har Robert bemærket, at vandet står højt i grøfterne langs 
Nordostvej/Engvej. Vi har henvendt os til Frederikshavn kommune og bedt dem udbedre forholdene. (Robert oplyste, at der endnu 
ikke er sket noget!) 

Vi har fået en henvendelse fra Landinspektør Nellemann Bjørnkjær, Sæby, om skellet mod nord for vores areal ved stranden. I 
forbindelse med at Energinet har været i gang, har der været behov for at få arealet opmålt. Vi skulle blot skrive under på, at alt nu 
er i overensstemmelse med  virkeligheden på matrikel 60X. 

Miljøcenter Nord (naturforvaltningen med bopæl i Ålborg) afholdte i oktober 2014 et møde på Stensnæsskolen. Alle som har en 
interesse for området var indbudt. Ketty og Lene Gottlieb deltog. Der fremkom flere nyheder. Blandt andet er der blevet dannet et 
nyt næs mellem Lyngså strand og Voerså. Yngleområdet er derved blevet større. Det medfører at fuglene skal have ro til yngelpleje 
og færdsel syd for vort område begrænses (der vil blive opsat et skilt). 

Der er udarbejdet en Landsbyplan 2014 for Voerså, Lyngså og Præstbro. Kan rekvireres hos Ketty. 

Arbejdsdagen sidste år var meget vellykket med mange nye deltagere. Vi afholder arbejdsdag igen i år. Det bliver lørdag den 
29.august, kl. 10. Bagefter samles vi hos Ketty til lidt fællesspisning. Alle som har noget, der skal klippes eller saves, som de ikke selv 
kan klare, må forinden henvende sig til et bestyrelsesmedlem og give besked om omfanget. Alle er velkomne til spisningen, uanset 
om indsatsen på dagen er stor eller lille. Tilmelding til spisningen til Ketty eller Svend senest den 25.august. 

Til lykke til Susanne Kane med de fine huse, som er bygget, efter at branden på Gæstgivergården Engholm ødelagde de gamle 
bygninger. Bestyrelsen syntes, at tiden var inde til, at vi også tog forsamlingsbygningen her i brug. 

Også en stor tak til bestyrelsen og de mange frivillige hjælpere herude, for et godt samarbejde i det forløbne år. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4.      Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik det udsendte regnskab for 2014. 

Regnskabet blev godkendt. 

5.      Forelæggelse af forslag til budget. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik det udsendte forslag til budget for 2016, der blev tiltrådt. 

6.      Godkendelse af medlemskontingent for det kommende år. 

Forslag om uændret kontingent i 2016, kr. 5oo, blev godkendt. 

7.      Indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet forslag. 



8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Lene Gottlieb Christensen, Ketty Kjær Pedersen og John Hejslet blev genvalgt. 

9.      Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

Leif Mikkelsen og Inger Sørensen blev genvalgt for et år. 

10.  Valg af revisor. 

Anna Larsen blev genvalgt for 2 år. 

11.  Valg af revisorsuppleant. 

Lis Pedersen, Harevænget 4, blev valgt for et år. 

12.  Eventuelt. 

Lene Gottlieb gjorde opmærksom på, at elselskabet er i gang med at skifte målere ud. 

Olav Bach fortalte, at der tilsyneladende har været lynnedslag i elinstallationerne. Kan give problemer. 

Inge Jørgensen, Engholmsvej 2, har problemer med sin indkørsel. Spurgte om grundejerforeningen reparerer. Bestyrelsen lovede at 
se på forholdene. 

Der blev rejst spørgsmål om indhegning af markerne nærmest havet. Indhegningen går helt op i klitterne. Kenneth Lund, 
Møllerimmen 3, oplyste, at han har haft en drøftelse med Frederikshavn Kommune, som er sagsbehandler på området. Han har 
endnu ikke fået en endelig tilbagemelding men lover at orientere foreningen, når der er nyt. Tak for det! Lene Gottlieb sender 
materiale til Kenneth Lund. 

Paw Marnæs efterlyste de kampesten, som spærrer adgangen til stranden. Stenene er lagt på plads, men der er stadig fri passage 
af hensyn til redningskøretøjer. Foreslog, at bestyrelsen undersøger, om der må sættes en bom med hængelås op igen. 

Susanne Kane fortalte om trængslerne med opbygningen af Gæstgivergården efter branden. Nu er det hele ved at være på plads. 
Susanne er klar til at tage imod gæster/kunder. 

Lene Gottlieb takkede Orla Korslund for varetagelse af opgaven som dirigent. 

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

  

Dirigent                                                                                    Referent 

Orla Korslund                                                                           Svend Riis 

 


