
Referat 

af 

ordinær generalforsamling afholdt den 5. juni 2017 

i Værestedet i Lyngså. 

  

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 mødtrepræsentanter for 30 medlemmer af grundejerforeningen. 

2.Valg af referent. 

Lene Meineche Marnæs blev valgt. 

3.Formandens beretning. 

”Vi har i det forløbne år afholdt 2 bestyrelsesmøder i Lyngså og klaret resten af korrespondancen via mail, SMS og 
telefon. 

Igen i år har arbejdet mest drejet sig om veje og grøfter, som jo er hovedformålet med grundejerforeningen i følge vore 
vedtægter. Dog er der brugt en del tid på forberedelse af vores 50 års jubilæumsfest, som vi afholder i dag i forlængelse 
af generalforsamlingen. 50 personer har tilmeldt sig spisningen, men skulle der være flere, som ønsker at være med, er 
de meget velkomne. Der vil komme indlæg om vores historie og om Stensnæs. 

Bestyrelsen har i det forløbne år været sammensat således: 

Formand:Lene Gottlieb Christensen 

Næstformand: John Hejslet 

Kasserer: Ketty Kjær Pedersen 

Sekretær: Moust Nørgaard (udtrådt pr. 1. april 2017) 

Best.medl: Lene Meineche Marnæs 

Suppl.: Viggo Lemming 

Her plejer vi at mindes de, som er gået bort i det forløbne år:  

Mona Christensen,Engvej 60, og Arne Nielsen,Birkedalsvej 8  

Vejene: 

Tiderne har forandret sig herude. Vi er nu 14 fastboende, og der kører flere biler dagligt på vore veje. Heldigvis har vi 
været forskånet for de store regn- og snemængder i år. Alligevel kommer der huller i vejene, og dem har vi selv og med 
hjælp udefra forsøgt at holde nede. Nu har vi forsøgt denne gang med mere indhold afknust asfalt og håber samtidigt,at 
der kommer mindre støvgener fra vejene. 



På Engholmsvej før svinget er der et ønske om at opsætte chikaner, men det har vi ikke fundet en løsning på endnu. 

Sidste år blev der spurgt til hastighedsnedsættelse på Nordostvejen og fortsættelse af cykelstien til Voerså. Men ved 
forespørgsel hos Viceborgmester Lars Møllerm.fl. fik vi det svar, at "man ikke ser noget behov for det", samt at cykelstien 
var lavt prioriteret. 

Til gengæld finder Naturvejleder Bo Storm at vejen til stranden trænger til lapning og han vil gå videre med dette til 
Frederikshavn kommune. 

Grøfterne: 

Sidste år på generalforsamlingen kom det igen op, at nogle grundejere for enden af Hjortespringet fik oversvømmet 
deres grunde i kraftige nedbørsperioder. Jeg besøgte landmanden, som ejer markerne der støder op til vores jord, idet 
der findes 2 drænrør som sender sit vand ind til os. 

Vi inspicerede derefter de 2 nederste grunde og fandt frem til, at der var behov for mere oprensning af grøften på den 
ene grund. Der sås ingen oversvømmelse p.t., idet vi i denne vinter ikke har haft så megen nedbør. Grøften ud til 
Laksevej er fint oprenset, og vandet løber frit nedad imod havet. Dog må vi bede bredejerne om at fjerne de mange 
nytilkomne piletræer, som står nede i grøften og på kanterne. 

På Lyngager, ved første sving, har der tidligere stået vand, som indimellem har lugtet surt. Hvis problemet bliver større i 
fremtiden, må der graves en ny grøft ud mod Engvej som eneste mulighed, idet vand som bekendt ikke kan løbe opad... 

Træer: 

Specielt på starten af Hjortespringet ved 1. sving, hænger der store grene udover vejen som er til gene, når vi får høje 
lastbiler herud. De må simpelthen ikke køre på veje, hvor grene kan skade bilerne. En løsning kunne være, at 
grundejerne møder op på vores arbejdsdag eller at vi får en tilladelse til at fjerne dem. 

Hvis man har problemer med at få naboen i tale om fjernelse af meget høje og "farlige træer", må man desværre selv 
kontakte en hegnsynsmand.  

Som bestyrelsesformand ønsker jeg ikke at være mellemmand og blive uvenner med grundejerne ang. grøfter og høje 
træer m.m. 

Stensnæs: 

Vores naturområde Stensnæs er blevet mere værd med fremkomst af flere små sand-øer og krat som ynglefuglene 
bruger. Denne viden er fremkommet via et møde med Miljøcenter Nord samt på arbejdsdagen sidste år, hvor vi var i 
området og samlede affald og derved bemærkede, hvor meget området nu har bredt sig. Derfor kontaktede jeg 
naturvejleder Bo Storm, Frederikshavn kommune, som kom ud og iagttog forholdene sammen med Ketty og mig. Vi var 
enige om, at vi kunne trænge til en ny informationstavle, som snart bliver opsat. (Den gamle er fra Nordjyllands amts tid). 
På Nordostvejen er der nu opsat et lille skilt som henviser til Stensnæs. På skiltet er der også et lille P, og det lader vi 
blive der indtil videre. Specielt hvis Frederikshavns kommune vil holde vejen ned til Vores plads. Desuden har der været 
en artikel i "Nordjyske" omkring "Stensnæs" oktober 2016. 

El-masterne: 

Den 19.maj 2017 modtog jeg en skrivelse fraEnerginet.dkom udskiftning af luftledninger og isolatorer i vort område,her i 
løbet af august og september. Da der har været rygter om at kablerne skulle nedgraves, kontaktede jegEnerginet.dkog 
fik tilsendt en skrivelse, hvor det står "sort på hvidt", at det vil blive for dyrt og for dårligt at lægge kablerne i jorden. Det 
hele er politisk bestemt 2016. Læsø søger nu om at få kablerne lagt i jorden. 

Holde-pladsen: 

Bjarne Hougaard,Hjortespringet 6, har skænket os et bord- og bænkesæt, som nu er anbragt i nærheden af 
affaldsspanden. Dette og det tidligere indkøbte, har Ketty og Svend kørt derned - det sidste blev anbragt på toppen af 
vores klit. De har desuden klippet græsset på pladsen mod øst. Men hvisder bliver behov for mere klipning af græsset (vi 

http://energinet.dk/
http://energinet.dk/


håber på en god badesæson), må det også klares. Desværre kan græsset blive antændt så der går ild i bilerne, hvis 
katalysatorernei de nye biler bliver meget varme. 

Engholm: 

Sidste sommer var der åben i restauranten på "Engholm",men siden da har der ikke været gæster. Derfor kontaktede jeg 
Susanne Kane, som oplyser at hovedhuset nu er omdannet til et sommerhus og er til salg. Med hensyn til de 3 skilte, 
med teksten " Gæstgivergård", så vil de først blive fjernet, når huset er blevet solgt. Men hun beholder selv de 2 store 
sommerhuse til udlejning. 

Afslutning: 

I forbindelse med kontingentbetaling skal man huske at påføre medlemsnummer eller andet genkendeligt mærke for at 
lette arbejdet for kassereren. 

Endelig vil jeg minde jer om, at vi igen i år afholder arbejdsdag den sidste lørdag i august. Man må gerne tilmelde sig 
pålenegottlieb@gmail.comeller SMS (51805685) af hensyn til bespisning samt med meldinger om, hvor der trænger til 
fældning/klipning. 

Med dette vil jeg ønske alle en rigtig god sommer. 

Lene Gottlieb Christensen, formand.” 

I forlængelse af formandens beretning var der en del diskussion om ”P” markeringen på Stensnæs skiltet. Nogle 
medlemmer påpegede, at der ikke burde henvises til arealet ved stranden som P-plads, da det tidligere har vist sig, at 
det ikke må udlægges som P-plads. Der var desuden betænkelighed ved, om der på denne måde kom endnu flere 
”fremmede” biler på området, så det bliver vanskeligt for grundejerne selv at parkere dernede. 

Der blev desuden anmodet om at få sat et yderligere ”Gennemkørsel forbudt” skilt op i den anden ende af den lille 
Engholmsvej (ved den udmunding i Nordostvejen). Efter ibrugtagningen af de to store udlejningssommerhuse på 
Engholms grund er der kommet meget hurtigkørende trafik på den lille vej, da GPS’erne viser turisterne op ad den. 

Med hensyn til træer, der hænger ud over vejene, blev det bemærket, at det jf. vedtægterne er grundejerne selv, som 
skal sørge for at holde træerne væk fra vejene. Formanden tilbød dog, at hun gerne vil påtage sig at skrive/ringe til de 
relevante grundejere. 

Vedrørende højspændingsledningerne blev det anført, at bestyrelsen gerne vil hjælpe med at nedsætte et udvalg som 
kan se på mulighederne for at presse på for at få ledningerne lagt ned i jorden. 

Formandens beretning blev godkendt. 

4.Forelæggelse af regnskab til godkendelse. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik regnskabet for 2016. Regnskabet blev godkendt. 

5.Forelæggelse af forslag til budget. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik forslag til budget for 2018. Der kom kommentarer om, at det måske skulle overvejes at 
hæve kontingentet, da udgifterne til vejvedligeholdelse ser ud til at stige.Formanden bemærkede, at vi i første omgang 
ønsker at se, om den nye form for vedligehold med knust asfalt har en god virkning, før forhøjelse af kontingent tages op. 
Budgetforslaget blev godkendt. 

6.Godkendelse af medlemskontingent for det kommende år. 

Forslaget om medlemskontingent på kr. 500 for 2018 blev godkendt. 

7.Indkomne forslag. 

mailto:lenegottlieb@gmail.com


Der var ikke indkommet forslag. 

8.Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Lene Gottlieb Christensen blev genvalgt. Agnete Jensen og Arne Nielsen blev valgt til bestyrelsen. Det blev bemærket, 
at Viggo Lemming er indtrådt i Moust Nørgaards post og vil være på valg i 2018. 

9.Valg af suppleanter til bestyrelsen. 

John Hejslet og Svend Pedersen blev valgt. 

10.Valg af revisor. 

Lis Pedersen blev valgt. 

11.Valg af revisorsuppleant. 

Ketty Kjær Pedersen blev valgt. 

12.Eventuelt. 

Det blev efterlyst fra grundejere, som ikke har mulighed for at deltage i arbejdsdagen, at de i stedet skulle kunne ”støtte” 
økonomisk. Bestyrelsen overvejer, om/hvorledes dette kan muliggøres. 

Det blev diskuteret, hvorvidt grøften på Laksevej er grundejerforeningen Birkedals ”problem”. Det blev oplyst, at der er 
visse grøfter fra vores område, som løber over i Laksevej-grøften. 

Tak til Orla Korslund for veludført dirigentarbejde. 

  

Dirigent                                                                       Referent 

Orla Korslund                                                               Lene Meineche Marnæs 

 


