
Grundejerforeningen Birkedal.                         Lyngså, maj 2016. 

Referat 

af 

ordinær generalforsamling afholdt den 16. maj 2016 

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 lovlig indvarslet, hvilket forsamlingen tilsluttede sig.Der var mødt 38 
deltagere, repræsenterende 28 medlemmer af grundejerforeningen. 

2.      Valg af referent. Svend Riis blev valgt. 

3.      Formandens beretning.”Bestyrelsens sammensætning i det forløbne år har været: 

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 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år. Et midt i sommervarmen sidste år, hvor vi planlagde vores årlige 
arbejdsdag i august og sidst her i marts til planlægning af dette møde. Resten er foregået via mail m.m. Og mest energi og penge er 
brugt på at forbedre vore veje og grøfter her i området. 

Først blev grøften langs Birkedalsvej oprenset og vejen gjort bredere. Siden er der kørt sten og grus på vejene af entreprenør Bøge 
Andersen fra Lyngså. Nogle lodsejere har også været ude med skovle og grus, for at dække de huller, som er kommet på grund af 
de store regnmængder. 

Store regnmængder har også været årsagen til at grøfterne ved Nordostvej/Engvej er lige ved at løbe over. Frederikshavn 
kommune har været ude og se på sagen. Kommunen har lovet at komme på et tidspunkt og oprense grøfterne længerenede på 
vejen til stranden. 

Vi har fået en henvendelse fra grundejerne langs grøften til Kulmulevej og Laksevej om at være med til at betale en oprensning af 
grøften langs de to veje, hvor Grundejerforeningen Birkedals medlemmers grunde støder op til grøfterne. Bestyrelsen har besluttet 
at betale halvdelen af udgifterne (ca. kr. 2500), idet vi finder at vore medlemmer også får gavn af oprensningen. 

Bestyrelsen har i lang tid ønsket, at der skulle ske forbedringer af vejen fra foreningens del af Engholmsvej (slutter lige før Engholm) 
og ud til Engvej. Ketty Kjær Pedersen har drøftet det med Susanne Kane, Gæstgivergården Engholm, og Grundejerforeningen 



Birkedal har givet et tilskud på halvdelen af udgifterne til istandsættelse af det nævnte vejstykke, hvilket vi håber, at 
generalforsamlingen kan tilslutte sig. Samtidig håber vi, at de mange biler til Engholm vil bruge den vej i stedet for at slide på 
grundejerforeningens veje. 

Vi har opsat et nyt skilt med ”gennemkørsel forbudt” fra Engholmsvej til Nordostvej for at nedsætte belastningen på den smalle vej. 

Skiltet ved stranden, som forbyder motorkørsel på strandarealet, er blevet udskiftet. 

Grundejerforeningen skal igen fra Naturstyrelsen gøre opmærksom på, at der fra 1. april til 15. juli skal tages hensyn til de ynglende 
fugle på arealet fra vores nedgang til stranden og mod syd til Voerså havnemole. Forbuddet gælder også jagt og sejlads – der skal 
sejles mindst 50 meter fra land. Vi lægger et link/information på Birkedals hjemmeside. 

Robert Johansen har gjort opmærksom på, at der ligger meget plast i dette område. Så tag lige handsker og en pose med på 
strandturen næste gang! 

Sidste sommer kom der en henvendelse fra et af vore medlemmer om, at der var hestehold på en af grundene på Tunet. Svend Riis, 
vores sekretær, fandt ud af, at grundene på Tunet, der tidligere har hørt til Engholm, ikke har tinglyst forbud mod hestehold. Derfor 
kunne der ikke gøres indsigelse. Det viste sig dog, at lodsejeren bare var på sommerferie på sin grund med sine heste. 

Igen i år afholder vi arbejdsdag – lørdag den 27. august – hvor vi også kan hjælpe med at klippe buske og fjerne noget af det, der 
generer lodsejerne. Husk tilmelding til spisning efter arbejdsdagen til Ketty Kjær Pedersen på 
mailadresse: kettykjrpedersen@gmail.com senest den 20. august. 

Til slut en nyhed: Pr. 1 maj har jeg fået bopælsadresse på Harevænget 11 og har midlertidigt måttet opsætte et festtelt til at huse 
de mange ting fra en stor villa. Fremover vil jeg gerne, at I kigger ind til mig, når I kommer forbi. Jeg vil også forsøge at besøge de 
fastboende medlemmer. 

Med denne afslutning vil jeg gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer og andre for et godt arbejdsår og samtidig specielt takke 
Svend Riis for mange års tro tjeneste i Birkedals bestyrelse. Inger Sørensen har ikke ønsket at genopstille. Det har vi fuld forståelse 
for. 

Vi vil nu se fremad mod endnu et godt år herude i dette skønne naturområde. 

Lene Gottlieb Christensen, Harevænget 11, Lyngså.” 

I forlængelse af formandens beretning oplyste Robert Johansen, at der tidligere havde været drøftet oprensningaf grøften langs 
Laksevej, uden at Grundejerforeningen har givet tilskud. 

Orla Korslund oplyste, at det tidligere var konstateret, at Grundejerforeningen Birkedal ingen forpligtelser har vedrørende udgifter 
til grøfterne langs Laksevej. Bredejer skal rense grøfter. Grundejerforeningen er ikke bredejer til Laksevej. 

Robert gjorde også opmærksom på, at grundejer og kommune ikke overholder forpligtelserne vedr. vandløbet i forlængelse af 
Engvej ud i engen. 

Paw Marnæs gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen på et tidligere tidspunkt havde besluttet at istandsætte vejen ud til 
Engvej. 

Paw spurgte også, om det er muligt at flytte nogle af de store sten ved strandenfor at undgå trafik på stranden. 

I øvrigt drøftet grøfter og afvandingsproblemer. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4.      Forelæggelse af regnskab til godkendelse.  Ketty Kjær Pedersen gennemgik regnskabet for 2015. Der har været store udgifter 
til veje og grøfter. Regnskabet blev godkendt. 

mailto:kettykjrpedersen@gmail.com


5.      Forelæggelse af forslag til budget.  Ketty Kjær Pedersen gennemgik forslag til budget for 2017. Forslaget blev godkendt. 

6.      Godkendelse af medlemskontingent for det kommende år. Forslaget om medlemskontingent på kr. 500 for 2017 blev 
godkendt. 

7.      Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 

8.      Valg af bestyrelsesmedlemmer. Lene Meineche Marnæs blev genvalgt. Moust Nørgaard, Hjortespringet 21, blev nyvalgt. 

9.      Valg af suppleanter til bestyrelsen. Leif Mikkelsen blev genvalgt. Viggo Lemming, Hjortespringet 17,  blev nyvalgt. 

10.  Valg af revisor. Martin Lundholm blev genvalgt. 

11.  Valg af revisorsuppleant. Lis Pedersen blev genvalgt. 

12.  Eventuelt. Robert efterlyste dirigentklokken. Lene Gottlieb lovede at tage den med næste år. 

John Hejslet fortalte, at han var blevet skældt ud for at køre for langsomt på grundejerforeningens vej (enighed om, atdet må han 
godt!). 

Paw opfordrede igen til at sætte farten ned på vejene. Han foreslog, at grundejerfor-eningens medlemmer ved udlejning af 
husene gør opmærksom på hastighedsbegræns-ningerne og fortæller, at der er børn i husene. Flere var enige i, at det er et 
problem at bilisterne kører for stærkt. Er der mulighed for at lave bump eller lignende – måske som der er i Voerså og Lyngså by? 

Finn Gramkow spurgte om der var gode ideer til at få naboerne til at overholde reglerne for hegn i skel. 

Robert Johansen foreslog, at Birkedals bestyrelse retter henvendelse til Frederikshavn kommune og foreslår, at der indføres 60 
kilometers hastighedsgrænse for Nordostvej helt til Voerså. 

 Tak til Orla Korslund for veludført dirigentarbejde. 

 Dirigent                                                                                                  Referent 

  

Orla Korslund                                                                                         Svend Riis 

 


