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Referat af bestyrelsesmøde den 19. juli 2020
Tilstede hos Anna Lise: Lene, Anna Lise , Lone (online), Kenneth, Morten og Arne.

0.  Hjertestater: Annalise og Poul Pedersen, Harevænget 4, vil opsætte en hjertestater 
udenfor ved deres fordør, hvor de tilslutter strøm og sørger for vedligeholdelse. 
Hjerteforeningen står bag dette projekt og der skal indsamles penge hertil. Vi skal skaffe 
indsamlere som “ går” i forskellige distrikter den 30. august 2020. (Kl 9.00-18.00)
Man kan også lave en digitalgruppe, men der skal man kunne “ indsamle” minimum 1000 
kr. (Dvs man kan betale et beløb hjemmefra).
Al kontakt skal ske til Annalise på mobil 52238410
 
1. Købmandsbutikken i Voerså: kan følges på: www.butikshus.dk.
Der vil blive afholdt et stormøde i Voerså søndag den 30. august kl 13.00-15.00 på 
Stensnæsskolen ,Voerså.

2. Nye grundejere: Vi siger... Velkommen til seks nye sommerhusejere i 
grundejerforeningen Birkedal.

3.Trafik på Lille Engholmsvej : Fam. Marnæs, Engholmsvej 6, har med diverse 
myndigheder aftalt, at gennemkørsel med motorkøretøjer,fremover ikke længere er tilladt 
på Lille Engholms vej. Fam. Marnæs anskaffer og opsætter skilte, som 
grundejerforeningen betaler.

4. Broen over grøften mellem Harevænget og Laksevej : Vores grundejerforening og 
Laksevejens/Kulmulevejens Grundejerforening deler udgiften til en hævning og sikring af 
broen. Broen er nu lavet.

5. Gennemgangspassagen på Hjortespringet 23. Ingen ændringer; Birkedals 
medlemmer har naturligvis fortsat en tinglyst ret til gå på passagen mellem Hjortespringet 
og Laksevej. Der har været kontakt med Grundejerforeningen for Kulmulevej og Laksevej 
med henblik på yderligere rekreative gå-muligheder i vore områder, men vores 
nabogrundejerforening ønsker ikke at medvirke til noget sådant.

6. Stier i nærområdet: Lene vil i stedet for ovenstående, forsøge at få noget i gang via 
Østkystens Guld, som har en “ stigruppe” som samarbejder med Frederikshavn kommune.

7. Ny bænk og bord-bænkesættet ved stranden: Den nye bænk sættes op på 
Hjortespringet, hvorfra man så siddende kan nyde solnedgangen. Bord-bænkesættet er 
blevet flyttet til stranden, hvor det desværre har været udsat for en så hård behandling, at 
det må skrottes.

http://www.butikshus.dk/


8. Vejplan: Akutte vejreparationer foretages løbende. Der er netop lagt større lag sten på 
og når dette vejmateriale er kørt fast, lægges der asfaltgrus på. Der oprettes små dynger 
langs vejen med sten til at fylde i huller.

9. Grøfteplan: Grøfterne skal vedligeholdes! Hvis grundejerforeningsbetalte 
entreprenørmaskiner skal udføre det hårde vedligeholdelsesarbejde skal træer og grene, 
der hindrer et sådant arbejde, fjernes i den nærmeste fremtid.

10. Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling lørdag den 17. oktober i
 “ værestedet” Lyngså kl. 10.00 med fællesspisning kl 12. (Husk tilmelding hertil).
 
Referent: Arne/Lene
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