
Referat af Grundejerforeningen Birkedals ordinære generalforsam-
ling den 10. juni 2019.

Formanden Lene G. Christensen bød velkommen, og generalforsamlingen 
sang Birkedals Pris.

Valg af dirigent

Hans Jørgen Ottosen blev valgt som dirigent, og han kunne konstatere, at 
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

31 grunde var repræsenteret, og generalforsamlingen var således beslut-
ningsdygtig.

Valg af referent

Arne Nielsen blev valgt som referent. 

Formandens beretning

Formanden Lene G. Christensen oplæste sin beretning. Denne er vedhæftet 
dette referat som bilag 1.

To medlemmer var afgået ved døden, og disse to medlemmer blev mindet.

Agnete Jensen blev takket for sit store arbejde i forbindelse med regnskab 
og kontingent.

Marnæs fra ”Ll. Engholmsvej” foranledigede en drøftelse af fartbegrænsende
foranstaltninger. I den forbindelse blev det nævnt, at der arbejdes på at 
fjerne Engholm-vejskiltet ved Nordostvej.

John Hejslet gav udtryk for, at vejene i den forgangne vinter havde været i 
dårlig stand. Dette gav anledning til en generel drøftelse af vejenes tilstand.

Formandens beretning blev herefter godkendt. 

Godkendelse af 1) regnskab for 2018, 2) budget 2020 og 3) med-
lemskontingent 2020

Agnete fremlagde og gennemgik regnskab 2018 og budget 2020, der blev 
godkendt. Det samme gjorde medlemskontingentet for 2020 (500 kr.).

Brandfare

Beredskabschefen fra Sæby orienterede om den aktuelle brandfare og rede-
gjorde for mulige indsatser, hvis en brand skulle opstå, jf. bilag 2. 



Grøfter

Arne Nielsen orienterede om grøftegruppens arbejde, jf. bilag 3.

Indkomne forslag

Forslag om at veje og grøfter fremover får sit eget punkt på kommende 
dagsordener blev vedtaget. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Lene G. Christensen, Harevænget 11, og Arne Nielsen, Hjortespringet 23,  
blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen

John Hejslet, Hjortespringet 13, og Lone Kjeldsen, Hjortespringet 2, blev 
valgt til suppleanter.

Valg af kasserer

Anna Lise Pedersen, Harevænget 4, blev valgt til kasserer.

Valg af revisor og revisorsuppleant

Ketty Pedersen, Lyngager 9, og Anna Larsen, Engholmsvej 1, blev valgt til 
henholdsvis revisor og revisorsuppleant. (Martin Lundholm er også revisor.)

Eventuelt

En bænk placeres på Hjortespringet ud mod marken mod vest. (Efterføl-
gende har John Hejslet givet tilsagn om at sponsorere et bord/bænke-sæt 
på Hjortespringet!)

Der arbejdes på en fugletur ved Stensnæs.

Forslag om en hjertestarter i vores område. Formanden vil arbejde på en 
løsning.

Der blev udtrykt ønske om en arbejdsdag.

Fem grunde mangler at betale kontingent.

Generalforsamling 2019 slut

Formanden takkede kl. 12 for god spørgelyst ved generalforsamlingen, der 
hermed sluttede, og den ventende frokost kunne indtages. 



Bilag 1.   Formandens beretning







Bilag 2.   Beredskabschefens orientering med gode råd

Opfordring til at installere røgalarmer i alle rum i sommerhusene. Tænk har 
testet en række røgalarmer.

Opfordring til at installere gnistfangere i skorstenene fra brændeovnene.

Brug metalspande eller askestøvsugere, når brændeovnene tømmes.

Sørg for at grillen står på en ikke-brændbar overflade med god afstand til 
brændbart materiale.

Smid ikke grill-affald og aske fra brændeovnen i naturen. Gløder kan ”holde 
sig” i op til 36 timer!!!

Hav vand parat; også gerne en branddasker.

Kør haveaffald og kvas på genbrugspladsen.

Vær opmærksom på en bils katalysator – den kan blive meget varm. Hold på
et ikke-brændbart underlag.

Hent app`en 112 til mobiltelefonen.

Se i øvrigt Nordjyllands Beredskabs hjemmeside: nordjyllandsberedskab.dk

Bilag 3.   Grøfter

Der er to ”typer” grøfter: Drængrøfter og vejgrøfter.

Drængrøfter relaterer sig til Vandløbsloven. Vejgrøfter relaterer sig til Spilde-
vandsloven og vedligeholdelsesdelen af loven om private veje.

Hvor der kan være et ”sammenfald” mellem en drængrøft og en vejgrøft, 
overruler drængrøften som regel vejgrøften.

Vedligeholdelsen af drængrøfter påhviler bredejerne. Vedligeholdelsen af 
vejgrøfter påhviler vejejerne.

Frederikshavn kommune er myndighed for vore grøfter, og den betragter 
alle grøfter i vore områder som drængrøfter, der altså relaterer sig til vand-
løbsloven.

Kenneth Lund fra grøftegruppen påpeger, at så enkelt er det måske ikke. 
Måske er de fleste grøfter i vores område i virkeligheden vejgrøfter.

Det er overvejende denne problematik, der har optaget grøftegruppen i det 
sidste års tid.

  


