
Referat fra bestyrelsesmødet i Grundejerforeningen Birkedal anden påskedag 

den 13. april 2020 hos Lene.  

 Til stede: Annelise, Lene, Kenneth, Morten, Arne og Lone. (Lone via internet-

tet.) 

 

1 Generalforsamling. Generalforsamlingen er aflyst i år pga. corona-

virus. Et udvidet arbejdsdagsarrangement overvejes til efteråret. 

2 Regnskab. Annelise fremlagde regnskabet, som bestyrelsen foreløbig 

godkendte. Regnskabet sendes ud til alle medlemmer til endelig god-

kendelse. Pt. godt 100.000 kr. i kassebeholdning. Det er ønskeligt med 

mobilnr. og mailadresse fra alle medlemmer. Kartoteket er opdateret. 

3 Veje. Nogle vejstrækninger mangler fast bund og bæreevne. Dette vil 

blive ordnet i løbet af det kommende efterår 2020, hvorefter der vil blive 

lagt et ”overlag” ovenpå (asfaltstykker på Birkedalsvej, sten på Hjorte-

springet 3->23. Der lægges forskellige steder stabilgrus til afhentning til 

løbende opfyldning af vejene. Morten og Kenneth modtager gerne 

oplysninger om problemer med vejene. ”Broen” over grøften til Laksevej 

ved enden af Harevænget bliver hævet. Vores grundejerforening betaler 

halvdelen. Grundejerforeningen for Kulmulevej og Laksevej den anden. 

4 Grøfter. Det ville af og til være ønskeligt at kunne danne sig et korrekt 

overblik over, hvor grunde, veje og grøfter burde ligge. Kenneth 

undersøger, hvad det vil koste, at få skellene opmålt og afmærket 

korrekt. Vinterens erfaringer har bl.a. vist, at vand fra grunde og veje de 

fleste steder kan finde vej til en grøft, men grøftevandet ikke altid kan 

komme videre ud i havet. Både langs vejene og inde på grundene er der 

pga. manglende vedligeholdelse nogle ”flaskehalse”, der forhindrer 

grøftevandet i at komme ud i Kattegat. Grøfterne langs vejene vil blive 

oprenset inden den kommende vinter.  

5 Rekreative gåmuligheder. Det er en tinglyst ret for 

grundejerforeningens medlemmer at måtte gå over den vestlige del af 

grunden Hjortespringet 23, og det er der mange, der benytter sig af. 

Ejeren af Hj. 23 er indstillet på, at give sommerhusejerne fra Kulmulevej 

og Laksevej den samme rettighed, hvis grundejerne fra de to veje er 

villige til at etablere noget tilsvarende på deres område. Lene og Arne 

tager kontakt med Kulmulevejens og Laksevejens Grundejerforening 

desangående. 

6 Nyhedsbrev. Bestyrelsen/Lene udsender et nyhedsbreve efter behov. 

   

Referent Arne, 27/4 2020  

 


