
Referat fra Grundejerforeningen Birkedals generalforsamling 2. pinsedag, den 6.juni 2022 

   

Formand Lene Gottlieb Christensen bød os velkommen med kaffe og kage og 
efter en lille kaffe - og snakkepause og sangen "Birkedals pris", tog vi fat på dagsordenen. 
 
 
Pernille Kristensen foretog Navneopråb: 24 grunde var repræsenteret. 
 
 
1. Orla Korslund blev valgt til dirigent og ordstyrer, og kunne konstatere, at generalforsamlingen 
var rettidigt indkaldt. 
 
2. Arne Nielsen blev valgt til referent. 
 
3. Formand Lene Gottlieb Christensen oplæste sin beretning, der efterfølgende blev vedtaget.  
 
Generalforsamlingen vendte og drøftede flere ting og forhold, bl.a.: 
Bestyrelsens rolle generelt, i forhold til kommunen og i forhold til en generel "tilsynspligt" overfor 
grundejere, som ikke fjerner uønsket materiale fra grunden. 
Er der brug for at "luge ud" i deklarationerne som blev lavet i 1967 ? Passer alle deklarationerne til 
vores nutidige situation? 
Affaldsordningen blev drøftet og især de yderligere bestemmelser til næste års større sortering. 
Bestyrelsen arbejder videre med emnet, i samarbejde med Forsyningen.   
 
4. Annalise Pedersen gennemgik regnskabet, der viste en overskridelse på ca. 9.000 kr. i forhold 
til budgettet( brugt til vejforbedring og træfældning). Foreningens egenkapital er på ca. 97.000 kr. 
Det er den beholdning / kapital, som vi ønsker at have på kontoen. 
 
Regnskabet blev godkendt, men det gav efterfølgende anledning til en generel drøftelse af bl.a. 
vedligeholdelse af veje og grøfter, fældning af træer af træer langs vejene. Desuden drøftede vi 
fældning af egne høje træer, som genere naboerne og vore veje. 
 
5. Annalise P. forelagde et budgetforslag, som dog er svær at overholde pga. uforudsete udgifter i 
løbet af året. Det blev dog vedtaget. 
 
6. Medlemskontingentet på 500 kr, som har været det samme beløb i mange år, blev af 
medlemmerne foreslået hævet til 600 kr. årligt pga. stigende udgifter (måske til affaldshåndtering 
m.m.) og dette blev vedtaget. 
 
7. Indkomne forslag: Ingen. 
 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Lene Gottlieb Christensen blev genvalgt.  
Arne E. Nielsen ønskede ikke genvalg.  
Martin Rovs Hansen blev nyvalgt til bestyrelsen. 
 
9. Valg af suppleant: Finn Kjeld Thomsen og Jesper Zimmer. 
 
10. Ketty Pedersen og Martin Lundholm blev genvalgt som revisor og revisorsuppleant, 
 
11. Eventuelt: Drøftelse af stier i området og oprettelse af stigruppe i samarbejde med 
Laksevej/Kulmulevejs Grundejerforening samt Østkystens Guld og Frederikshavn kommune. 
Drøftelse af udnyttelsen af strandområdet og enighed om ikke at anbringe nye borde og bænke 
ved stranden, da de forrige blev ødelagt.  
Kenneth Lund opfordrede til, at man finder egne skelpæle og markerer dem ud mod vejen. 


