
Grundejerforeningen Birkedal 

Referat af bestyrelsesmøde 17. april 2019

Sted: Harevænget 11.

Deltagere: Lene Gottlieb, Harevænget 11
Arne Ellersgaard Nielsen, Hjortespringet 23
Morten Bach Sørensen, Lyngager 6
Kenneth Lund, Møllerimmen 3

Afbud fra Agnete Jensen og John Hejslet 

0. Referat af sidste bestyrelsesmøde
Den forkerte mødedato tilrettes på hjemmesiden (Lene Gottlieb) 

1. Vedligeholdelse af vore veje (Morten)
Morten vil tage en snak med entreprenøren. Afretningen / udbedringen af vejen kunne være bedre. 
Bl.a. var der efterladt en del ”gruspølser” på vejene

2. Skiltesagen og vejmødet.
Der har været afholdt møde på stedet mellem beboer i området og bestyrelsen. Det blev besluttet, 
at de opsatte skilte tages ned, og at bestyrelsen retter henvendelse til kommunen for at drøfte et 
nyt vejnavn. 

3. "Lille Engholmsvej", kontakt til kommunen. (se bilag), forelæggelse på generalforsamlingen. 
Lene har kontaktet kommunen, der ikke er afvisende over for en vejnavneændring af vejstrækningen
”Lille Engholm”, dvs. den del af Engholmsvej, hvor der er udkørsel fra ejendommene med numrene 
6, 8, 10,12, 14, 16 og 18. Vi afventer yderligere sagsbehandling i kommunen.

4.  Lukning af privat vejstykke "Engvej".
Denne sag vedrører principielt ikke Birkedalsområdet. Sagen er afsluttet med en afgørelse fra 
kommunen, hvorefter det midterste stykke af vejen ved Engholm nu er lukket.

5.  Status fra grøftegruppen (Arne og Kenneth)
 Arne og Kenneth har været rundt området bl.a. sammen med vores tidligere formand Robert 
Johansen. Der har været en del drøftelse af, hvad der er vandløb og hvad der er egentlige vejgrøfter. 
Birkedalsområdet har gennem årene været afvandet gennem diverse grøfter, og en del er i dag ikke 
længere i brug. 
   Grundejerforeningen skal sikre og vedligeholde de grøfter, som blev etableret ved udstykningen 
tilbage i 60’erne. Disse vejgrøfter og grøfter, afleder vejvand til et privat vandløb nord for området. 
Vi er i besiddelse af kort over de grøfter, som blev lavet ved udstykningen af området. Kortet er fra 
1974, og er udarbejdet af Det Danske Hedeselskab.

Der var en drøftelse af behovet for yderlig afvanding. Skal det sikres, at det ikke sker en forsumpning
af visse dele af området. Skal og kan foreningen deltage i dette økonomisk og/eller administrativt?



6.  Underskrift: Tinglysning af kabel under vores grund 60x nede ved stranden, lægges på 
hjemmeside. 
Lene tager aktion 

7.  Underskrift: Tilvækst til 60x, lægges på hjemmeside.
Der er sket en mindre ændring (tilvækst) af vores areal ved stranden. Lene har relevante tegninger 
mv. for området. 

8. Kartotekfører: Opbyggelse af kartotek til let udsendelse af mails, ny medlemsliste. 
Vi skal have opbygget en ny medlemsliste, og som kan anvendes til elektronisk udsendelse   

9. Nye medlemmer.
Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde

10. Oplysninger om bestyrelsens data, lægges på hjemmeside.
Navn, adresse og tlf. lægges ud på hjemmesiden. Kun formandens mailadresse vises.  Den er  vores 
hovedpostkasse.

11. Forberedelse af generalforsamling. På valg er Lene, Arne og Agnete(ønsker ikke genvalg).   
Tilmelding til spisning, uddelingering af opgaver, indkøb, gaver og køkkenpersonale.
Der er generalforsamling den 10. juni 2019 kl. 10.
Der udsendes en særskilt indbydelse/indkaldelse senest 10. maj 
Arbejdsliste / indkøbsliste fra sidste år anvendes
Hjælpere til køkken: Birthe (mortens kone), Keld (Lenes mand). Flere hjælpere ønskes. Mødetid kl. 
9.00

12. Ny person til kasserposten.
Lene arbejder med nogle mulige emner.

13.  Flytning af bænk til solrig plads.
Morten finder en solrig plads
Arne kører bænke til stranden

12. Østkystens Guld: Projektet er afsluttet og foreningen Østkystens Guld med vedtægter 
oprettet. Medlemskontingent 200 kr. Brug af hjemmeside er foreløbig gratis.
Lene følger op. Lene er suppleant i bestyrelsen for Østkystens Guld. Man kan privat melde sig ind i 
foreningen – kontingent 100 kr. pr. år. (Nordjyske Bank kontonr: 7220 4011816)

13. Deltagelse i turistmøde Sæby den 13/4. regler for udlejning af sommerhuse m.m. (Lene)
Lene har deltaget i møde om udlejning af sommerhuse. 

14. Eventuelt

Referent 

Kenneth lund


