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For kun et halvt år siden var vi samlet, efter en lang Corona-pause, til generalforsamling den 17. okt. 2021.  

Nu er vi så allerede her igen, og jeg skal gøre status over bestyrelsens arbejde. 

Bestyrelsen har fået forstærkning af 3 nye bestyrelsesmedlemmer: Pernille Kristensen ,Harevænget 1 som 

er kartotekholder / IT.  Suppleanterne  Kjeld Thomsen, Harevænget 2 (stigruppe) og Martin Rovs Hansen, 

Birkedalsvej 13 deltager begge i møderne. 

 

Et træ væltede ud over Birkedalsvej, og det fik os til at se på hele det lige vejstykke, og vi bestilte derefter 

Kristian Tarp Jensen (Haveforvandling)til at udføre det. Han gjorde det godt stykke arbejde, alt blev ryddet 

op over flere arbejdsdage. Regningen lød på 33.313,50 kr (Moms 6665.50 kr). 

 Siden er et træ på Lyngager også blevet fældet af ham (2500 kr),da det stod tæt ved vejen og skrallebilen 

var begyndt og  lave "et nyt spor".  

Vi forventer at opgrave nogle grøfter til efteråret og den opgave får Bøge fra Lyngså. 

Vore veje er nu blevet meget fine takket være vores vejmand Morten Bach Sørensen, Lyngager 6, og sidst 

er der kommet asfaltgrus ovenpå de store og små sten. 

Bøge kontaktede os fornylig om et stort læs grus, som han havde til overs. Det bliver nu fordelt på de små 

veje, så der bliver stabilt, der hvor skrallebilerne  vender. 

Affaldsordningen  skal jo udvides med mange flere sorteringer. Et udvalg af næstformand Kenneth Lund og 

Paw Marnæs har løbende kontakt med "Forsyningen". Vi vil gerne forsøge at undgå, at vi får 10 forskellige 

sorteringer udenfor vores ejendom, men en løsning med fællesopsamling af de nye ting, er netop det vi 

arbejder  på. 

I henhold til vores "Deklaration fra 1969", så må der ikke være campingplads og lignende på vore grunde og 

al andet uønsket affald skal bortskaffes. Der må ikke males med farver, som skæmmer helhedsindtrykket. 

Den 14.maj åbnede "Min Købmand" i Voerså med stor festivitas og derved står nu også en flaske container. 

Vi har forsøgt os med en ny fællesmail/postkasse: GFbirkedal@gmail.com.  

Dette er, for at hjælpe med at alt mail-post kommer ud og man kan svarer direkte på denne mail. Svaret 

kommer fra nu af ikke kun til kartotekholder, men til hele bestyrelsen.   

Med ønsket om en god sommer, vil jeg slutte denne korte beretning og håbe i får nogle dejlige ophold 

herude i vores skønne naturområde.      

 Venlig hilsen            Lene Gottlieb Christensen                             Formand for Grundejerforeningen Birkedal 
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