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Så er foråret endelig på vej, og vi ser nu alle frem til en dejlig sommer i "Birkedal" uden al den snak om Corona... 

I Corona-tiden har vi fået mange nye grundejere i Birkedal. Helt nøjagtigt har vi talt os frem til, at 12 grunde er blevet 

solgt.  Netop nu er der kun to grunde med hus til salg. 

 Endnu engang velkommen til alle jer "nye" i Birkedal. Jeg håber, I vil nyde vort skønne område. 

Vi vil gerne hilse på alle jer nye, men pga forsamlings-forbuddet, vælger vi at aflyse den officielle generalforsamling. 

Generalforsamlingen plejer at blive afholdt 2. pinsedag i flg. vores vedtægter. 

Vi har reserveret "Værestedet" i Lyngså, søndag den 17.oktober 2021 (første weekend i efterårsferien). 

Vi håber til den tid, at alle, der vil vaccineres, er klar til at møde mange mennesker. Vi er 90 grundejere, så vi kan blive 

mange denne dag, hvis der kommer 2 fra hvert sommerhus/grund. 

Det har været en stille tid, men bestyrelsen har holdt sig orienteret, og ikke mindst vejene har vi givet en ordentlig 

overhaling. Dog har der enkelte steder manglet stendække og andre steder samlet sig dynger. Men vi håber på jeres 

forståelse. Hvis man finder noget, som skal rettes, må man gerne svinge skovlen og dække de huller, som måtte 

komme. Så snart vi får mere varme, vil der komme et lag asfaltgrus ovenpå og derefter håber vi, at vi har gode 

slidstærke grusveje i mange år fremover. 

Grøfterne har holdt til den ringe mængde regn, vi har fået dette forår, men det er stadig i vore tanker at arbejde videre, 

så de også kan klare fremtidens regnmængder. 

 Købmandsbutikken "Min Købmand - Spar - Meny - Let.køb" i Voerså. 

Arbejdsgruppen er nu langt fremme og mangler kun nogle få tilladelser, før de store maskiner graver ud til en bygning 

på 800 m2. Den skal også rumme et "Sol og Strand" Feriehus udlejningsbureau, som giver tilskud til købmandsprojektet, 

hvis man udlejer gennem dem. Desuden kommer der en el-stander og et tankanlæg m.m.  

 

Der er netop udsendt opkrævning på kontingent til Grundejerforeningen "Birkedal". Vi gør opmærksom på, at vi har 

lukket en bankkonto og sparet 2000 kr/år. Derfor skal I bruge det kontonummer, som står på sedlen:  

Kontonummer: 9070-0000 728039. Betalingsfristen er 30.april 2021. 

Husk også at meddele, hvis I har fået ny mail-adresse eller mobilnummer. 

 

På bestyrelsens vegne 

Formand Lene Gottlieb Christensen    

Mail: Lenegottlieb@gmail.com 

Mobil: 51805685 


