
Grundejerforeningen Birkedal  

Referat af bestyrelsesmøde  

Dato: 14. oktober 2018  

Sted: Harevænget 11. 

Deltagere: Lene Gottlieb, Harevænget 11 
 Arne Ellersgaard Nielsen, Hjortespringet 23 
 John Hejslet, Hjortespringet 13  
 Kenneth Lund, Møllerimmen 3 

1. Skiltesagen - diskussion og bestyrelsens samlede holdning til sagen  
  
Foreningen har ingen kompetencer vedr. regulering af trafikken i området. Vi kan kun 
vejlede, og vi kan henvende os til kommunen med vores ønsker. Vi enedes om, at skiltene 
tages ned. For at få dæmpet trafikmængden vil bestyrelsen rette henvendelse til 
kommunen for a drøfte muligheden  for at få nedtaget skiltet ”Engvej”, hvor ”Lille” 
Engvej munder ud i Nordostvej, eller sekundært at ”Lille” Engvej får et andet navn.   

2. Stillingtagen til vore arbejdsformer i bestyrelsen. Herunder hvordan vi takler 
sagerne ved personlige møder med grundejerne. 

Henvendelser fra foreningens medlemmer bør så vidt muligt ske skriftligt til bestyrelsen. 
Bestyrelsens medlemmer vil gerne hjælpe den enkelte med at formulere en henvendelse.  

3. Grøftegruppen arbejde. 

a. Nyfremkommet kort over grøftesystemet.  
Agnete havde lånt nogle gamle kort, som Hedeselskabet udarbejdede i 1974. Kortene 
viser vejgrøfter i området – både gamle og nye grøfter.  Det er grøfterne langs vejene, 
som foreningen skal vedligeholde. 

b. Kenneth og Arnes møde i området.  
Har brugt en del timer på at gå rundt og danne sig et indtryk af afvandingsforholdene i 
området. Der har været ført gode samtaler med beboer. Arne og Kenneth vil lave en ny 
rundtur med tidligere bestyrelsesmedlem Robert Johansen, der har boet mange i 
området. Der er ligeledes planer om at kontakte landmænd uden for området for at høre 
deres historier om den hidtidige afvanding af området. Når der er skabt et godt overblik 
over afvandingsforholdene, vil Arne og Kenneth komme med et forslag til 
vedligeholdelse.  
 
Grundejere, der mener, de har problemer med afvanding af deres grunde, må gerne 
henvende sig.    

4. De røde bænke. 

  a. Tak til Poul Herskind. 
Bestyrelsen retter en stor tak til Poul Herskind for hans fine vedligeholdelse og maling 
af bænke i området.  

  b. Flytning af bænk fra Harevænget til krydset Birkedalsvej / Engholmsvej ?  
Den ene bænk kan evt. flyttes til vest for området. Bænkene ved stranden flyttes 
vinteren over til den vest kant af vores område ved Hjorte springet. Så kan man evt. 
sidde her og nyde en solnedgang.  Arne og/eller Kenneth vil sørge for flytning. 



5. Vejenes tilstand.  
Morten Bach Sørensen har sørget for vores veje er blevet skrabet. Vejen til stranden 
trænger også til en udbedring. Lene Gottlieb kontakter kommunen. (Kommunen har kort 
efter leveret et læs grus ved stranden, som vi kan bruge til udbedring af vejen.) 

6. Økonomi / nye grundejere.  
Intet nyt 

7. Tinglysning af jordkabler på vores grund ved stranden (60X). udført for 
Energinet.dk, uden udgifter for os.  
Det tinglyste dokument lægges ud på vores hjemmeside. www.østkystensguld.dk/
grundejerforeningen-birkedal/  
 
8. Evt.  
Vi drøftede, om vi kunne fremskaffe gamle billeder over området, som det så ud for 50 år 
siden, da det hele begyndte, og så få dem lagt ud på vores hjemmeside. Er der nogen, der 
har nogle interessante billeder, må de meget gerne sende til bestyrelsen. Måske kan vi 
også lægge stemningsbilleder ud fra nyere tid. 

Lene Gottlieb gør opmærksom på, at der visse firmaer tilbyder at komme og fælde træer 
gratis og i nogle tilfælde betale for træerne. Se eksempelvis skovbygaard.com. Man kan jo 
overveje at gå sammen med andre i området    

Referent  

Kenneth lund


