
Referat af bestyrelsesmødet den 26/2 2022 
 
 

1.   Velkomst til tre nye bestyrelsesmedlemmer 
Bestyrelsen består nu af: Lene Gottlieb Christensen (formand), Kenneth Lund 
(næstformand), Arne E. Nielsen (sekretær), Anne Lise Pedersen(kasserer), Pernille 
Kristensen (kartotekholder). Finn Kjeld Thomsen og Martin Rovs Hansen (suppleanter). 
Man fortalte lidt om, hvorfor man havde valgt at få sommerhus i Birkedal. 
 En fællesnævner var, den dejlige natur. 
 
2.   Økonomi 
Anne Lise orienterede om den aktuelle økonomi, der siger 97.000 kr. på kontoen.  
Kontingentopkrævning bliver udsendt på mail, hvor betalingsfristen er 1. april. 
Mailadressen GFBirkedal@gmail.com    skal fremover bruges af alle vedr. kontingent. 
kr. 500 indsættes på vores konto no: 9070 0000728039 (Sparekassen Vendsyssel,     
nu Sparekassen Danmark. 
 
3 og 4. Medlemskartotek og medlemmer uden mail-adresse. 
Vi har oprettet en "Postkasse", som er fælles for alle bestyrelsesmedlemmer. 
Mailadressen GFBirkedal@gmail.com   Det er for at mails kan komme til rette person og 
besvares af rette person. 
Medlemmer uden mail-adresse, må fremover klare sig med SMS ( post sendes ikke ud). 
Vores referater og indkaldelse til møder ligger på: "Østkystensguld"s hjemmeside. 
 
5   Den nye affaldsordning 
Den enkelte grundejer bedes fjerne grene, der hænger ud over vejen ved grundejerens 
grund. Man kan på side 5 i folderen "Affaldssortering i sommerhuse 2022", side 5 læse 
om, hvordan adgangsforholdene for såvel renovationsbil som renovationsmedarbejder 
skal være.  
I øvrigt ser bestyrelsen tiden an og evaluerer løbende vendemuligheder og eventuelle 
skader på vejene. 
 
6   Vej- og grøftesituationen 
Grøfterne er generelt i nogenlunde stand. Enkelte grundejere har renset og opgravet 
grøfter og det opfordres man stadig til. 
Enkelte steder mangler veje grus og asfalt: Ved Lyngager 9 og ved svinget.  
Hjortespringet langs hjulsporet mod marken og ved svinget. Kenneth kontakter vores 
vejmand Morten Bach Sørensen. 
 
7  Stisystemet i Lyngsåområdet  
Efter henvendelse fra nabogrundejerforeningen oprettes en stigruppe: Kenneth og Finn. 
Lene kontakter Østkystens Gulds Stigruppe. 
 
8. Digital opbevaring af dokumenter 
Siden 2013 har formanden holdt styr på grundejerforeningens dokumenter og 
korrespondance på egen computer og noget står på hjemmesiden (ØG). 
For at sikre disse dokumenter, må vi finde et web- sted, så de bliver opbevaret for 
fremtidige bestyrelser i Grundejerforeningen Birkedal. Vi går i tænkeboks.... 
 
9. Dokumenter på www.østkystensguld.dk , lægges fortsat på af Kirsten Jensen. 
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10. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde er langfredag, den 15. april 2022 kl. 9.00 hos Pernille, 
Harevænget 1,Lyngså 
 
GENERALFORSAMLINGEN afholdes 2. pinsedag den 6. juni 2022 kl. 10.00 i    
Lyngså Kirkehus, Østkystvejen 202B 
                                                                                                              Arne/Lene, 14/3 202 
 

 


