
Grundejerforeningen Birkedal.                                  Lyngså, maj 2013. 

  

R e f e r a t 

af 

ordinær generalforsamling afholdt den 20. maj kl. 10 på Værestedet, Østkystvejen 168. 

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

1.                   Valg af dirigent. 

Forsamlingen tiltrådte bestyrelsens forslag om at vælge Folmer Hansen. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Der var mødt 36 stemmeberettigede medlemmer. 

  

2.                   Formandens beretning. 

”Grundejerforeningen har i 45 år afholdt generalforsamling på Gæstgivergaarden Engholm, så det er et trist syn at se, at 
”Engholm” er brændt ned. 

Grundejerforeningen har afholdt 4 bestyrelsesmøder. 

Formanden har deltaget i et møde om Voerså Stensnæs reservatet. Det handlede mest om fugletællinger og der var ikke 
noget nyt, som havde særlig betydning for Grundejerforeningen. 

Der var god tilslutning til den årlige arbejdsdag, hvor den væsentligste opgave var beskæring af buske og træer langs 
vejen til stranden. Grenaffaldet blev afhentet af AVØ. Det var en god ordning for os – uden regning. Desværre er denne 
mulighed nu ophørt. 

Vejen til stranden blev i 2012 istandsat af Frederikshavn Kommune med besked om, at det var sidste gang, da der er 
tale om en privat fællesvej. Vi har nu skrevet til kommunen og gjort opmærksom på, at der er tale om en redningsvej. Vi 
mener derfor, at kommunen har en pligt til at holde vejen vedlige. Vi har endnu ikke fået svar fra kommunen. 

Der har været megen debat i medierne om septiktanke og tømning af disse. Der er forskellige ordninger, man kan 
tilslutte sig. 

Der har også været behov for snerydning. Agnete påtog sig opgaven og fik det sat i system, så man kunne melde sig og 
betale kr. 200 for at få ryddet. Tak til Agnete. 

Vi har fået ordnet veje og grøfter. Det skulle være sket sidst på året, men trak ud, bl.a. på grund af den lange periode 
med frost, så derfor blev pengene ikke brugt i det gamle regnskabsår, men først i det nye. Derfor er der overskud i 
forhold til budgettet. 

Der er lagt op til nye vedtægter, så det er på som et punkt på dagens dagsorden. 

Jeg blev valgt ind i Grundejerforeningens bestyrelse i 1973. Der har igennem tiden været mange ting at tage stilling til. 
Oprettelse af strømforsyning, så grundejerne kunne få el, som kunne erstatte petroleum, som var anvendt indtil da. Der 
var heller ikke renovationsordning. Grøfter og veje var i dårlig stand, og kunne i perioder slet ikke bruges. Telefon var der 
heller ikke. Vores telefon på Engholm var den eneste i området. Der er gået mange beskeder fra Engholm ud til de 
enkelte sommerhuse. 



Der er et ringbind med de gamle referater – det er egentlig spændende læsning og viser, at der har været mange 
spændende opgaver og personer for/i bestyrelsen. 

Tak til Villy (og Leif) for at feje”udkørsler”. 

Tak til Ketty og Svend for husly på arbejdsdagen. 

Tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. 

Jeg vil hermed ønske alle medlemmer en god sommer.” 

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

  

3.                   Forelæggelse af regnskab for regnskabsåret 2012. 

Ketty Kjær Pedersen gennemgik det udsendte regnskab. 

Regnskabet blev godkendt uden væsentlige bemærkninger. 

Bestyrelsens budget og forslag til kontingent for 2014 blev taget til efterretning. 

  

4.                  Forslag om vedtægtsændringer. 

Dirigenten gennemgik kort det materiale, der er sendt med dagsordenen ud, og foreslog, at vedtægtsforslaget blev sat til 
afstemning som et samlet forslag, hvilket tiltrådtes af forsamlingen. 

Inden afstemningen blev der stillet spørgsmål til punkt 7, hvor der bl.a. står ”I særlige tilfælde kan generalforsamlingen 
beslutte, at der optages et lån til betaling af driftsudgifter eller større anskaffelser”.  Medlemmet var imod, at 
generalforsamlingen kunne gå ind og foretage økonomiske dispositioner på medlemmets vegne. 

Desuden blev der spurgt, om der er taget stilling til, hvad foreningens formue skal anvendes til i tilfælde af ophævelse af 
foreningen. 

Dirigenten opfordrede bestyrelsen til at vurdere spørgsmålene på et kommende bestyrelsesmøde. 

Vedtægtsændringerne blev derefter sat til afstemning. 

Den skriftlige afstemning gav 32 stemmer for de nye vedtægter, 2 stemmer imod og 2 stemmesedler var blanke. 

De nye vedtægter træder dermed i kraft fra den 20. maj 2013. 

  

5.                   Indkomne forslag. 

Der var ikke modtaget forslag. 

  

6.                   Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Robert Johansen (modtager ikke genvalg), Ketty Kjær 
Pedersen (villig til genvalg)og Bodil Jacobsen (modtager ikke genvalg). 



Bestyrelsen foreslog valg af de 2 hidtidige suppleanter: Lene Gottlieb Christensen og John Hejslet. 

De blev begge valgt uden modkandidater. 

  

7.                   Valg af suppleanter. På valg er: Lene Gottlieb Christensen og John Hejslet (begge er villige til 
genvalg). 

Begge suppleanter blev valgt ind i bestyrelsen og kunne der for ikke vælges. 

I stedet blev valgt: 

Lene Meineche Marnæs, Engholmsvej 6 og 

Leif Mikkelsen, Engholmsvej 16. 

  

8.                   Valg af revisor. Anna Larsen er på valg. 

Anna Larsen blev genvalgt. 

  

9.                   Valg af revisorsuppleant. Morten Sørensen er på valg. 

Morten Sørensen blev genvalgt. 

  

10.               Eventuelt. 

Der blev opfordret kraftig til, at hastighedsbegrænsningerne bliver overholdt. Der er stadig biler, som kører for stærkt på 
vejene. Selv i perioder, hvor der ikke er feriegæster, bliver der kørt for stærkt, så der er også medlemmer af foreningen, 
som ikke overholder reglerne. 

Der blev kort drøftet spørgsmål om fredsskov, beplantninger i skel, muligheder for vejbump m.v. 

Ketty Kjær Pedersen sagde på bestyrelsens vegne tak til Robert (og Birthe) for 40 års indsats - heraf de sidste 17 år som 
formand – i Grundejerforeningens bestyrelse. Det vil blive en omvæltning, at vi ikke fortsat har Robert, med hele 
foreningens historie, i bestyrelsen, men vi håber fortsat at kunne trække på ham, når vi får behov derfor. 

Ketty takkede også Bodil for 8 års arbejde i bestyrelsen. 

Bodil og Robert takkede begge for en god og spændende tid i bestyrelsen. 

Robert takkede på bestyrelsens vegne dirigenten Folmer Hansen for en god ledelse af en konstruktiv og behagelig 
generalforsamling. 

  

  

Dirigent Folmer Hansen                                                              Referent Svend Riis 


