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Formand Lene Gottlieb Christensen bød velkommen, og generalforsamlingen sang 

”Birkedals pris”. 

Keld Petersen blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere, at general-

forsamlingen var lovlig indkaldt.   

Fremmødte: 29 grunde var repræsenteret. 

Bestyrelsens medlemmer blev præsenteret af formanden. 

Formanden oplæste sin udførlige beretning for årene 2020 og 2021, der efterfølgende 

blev godkendt. 

Der var efterfølgende en del opklarende spørgsmål og kommentarer til beretningen: 

Robert Johansen spurgte ind til lukningen (for biltrafik) af østenden af "Lille 

Engholmsvej", og Paw Marnæs, Engholmsvej 6 orienterede om baggrunden og 

begrundelserne for denne lukning. PM kunne bl.a. oplyse, at politiet havde 

foreslået/anbefalet lukningen, og at trafikbelastningen af motorkøretøjer på vejen 

efter lukningen er faldet med omkring 80 %. Peter Bandholm kunne have ønsket sig 

en bedre løbende orientering om lukningen. Endvidere efterlyste PB nye muligheder 

for redningsveje. Næstformand Kenneth Lund gav en supplerende kommentar om 

grundlaget og begrundelsen for vejlukningen. 

John Hejslet, Hjortespringet 13 kommenterede de nye belægninger af store løse sten 

på vejene, som han finder noget problematisk at køre på. Kenneth Lund kunne 

oplyse, at der senere kommer en ”overbelægning” af asfaltgrus på vejene, og at der 

endvidere kommer grusbunker forskellige steder, hvorfra man selv kan hente til små 

reparationer af vejene. Endvidere vil Lene og Kenneth drøfte varige forbedringer af 

vejene med Morten Bach Sørensen. 

Peter Bandholm udtrykte et generelt ønske om, at bestyrelsen indhenter flere tilbud 

omkring udførelsen af et givet stykke arbejde. 

Regnskabet: 

Annelise Pedersen fremlagde regnskaberne for 2019-2020 og for 2020-2021, samt 

budgettet for indeværende år med et grundejerkontingent på kr. 500. Regnskaber og 

budget blev godkendt af generalforsamlingen. En stor tak til Annelise for hendes store 

talarbejde.  

Indkomne forslag: 

Forslaget om etablering af redningsvej over grøften mellem Harevænget og Laksevej 

blev drøftet grundigt, men ikke vedtaget. Der var en generel fornemmelse af, at når 

det gælder personmæssige redningsmuligheder, har vi mange, og når det gælder 



”redningsmuligheder for køretøjer" er der også flere muligheder: Birkedalsvej, Engvej 

og for enden af Lille Engholmsvej, hvor spærringen relativt nemt vil kunne fjernes, og 

endelig markvejen mod vest. Bestyrelsen retter henvendelse til myndighederne om 

Engvejens problematiske tilstand over grøften. 

Forslaget om kontingentfrihed for bestyrelsesmedlemmer blev drøftet inderligt. Den 

efterfølgende afstemning viste, at 7 grunde stemte for forslaget, 11 stemte imod. og 

12 var hverken for eller imod forslaget, hvilket i alt giver 30 stemmer, men da der 

kun var 29 grunde repræsenteret, har der muligvis været en enkelt grund, der har 

skiftet standpunkt under afstemningen!  

Valg til bestyrelsen: 

Morten Bach Sørensen, Lyngager 6 ønskede ikke genvalg til bestyrelsen, men vil 

gerne fortsætte som ”vejmand”. Tak til Morten for igangsætningen af den 

igangværende vejrenovering. 

Kenneth Lund blev genvalgt, og Pernille Kristensen, Harevænget 1 blev valgt.  

Finn Thomsen, Harevænget 2, og Martin Rovs Hansen, Birkedalsvej 15, blev valgt til 

suppleanter. 

Valg af revisor og revisorsuppleant: 

Martin Lundholm, Lyngager 1 blev genvalgt til revisor, og Ketty Pedersen 9, blev 

genvalgt som revisor-suppleant. 

 

Lone Kjeldsen takkede for de indsamlede bidrag til hjertestarteren på Harevænget 4. 

Grundejerforeningen takkede derefter Lone for hendes store arbejde med 

ajourføringen af medlemskartoteket.  

John Hejslet tilbød at hjælpe, hvis man f.eks. skulle have glemt at lukke for vandet, 

eller at have glemt at få ordnet et par andre småting. 

Kenneth Lund opfordrede grundejerne til at finde egne skelpæle og markere dem.  

Projektet" Min Købmand", Ny Skovgårdsvej 5, Voerså blev gennemgået af tovholder 

Jørgen Engbjerg, Voerså.  

Der er netop givet byggetilladelse og man forventer åbning sidst på foråret i 2022. 

 

Tak til Keld Petersen, fordi han ledte generalforsamlingen hen til den eftertragtede ...  

... middag:  Dejlig dansk flæskesteg med kartofler, sovs og det hele! 

Referent: Arne Nielsen / nov. 2021 

            


