
Dagsorden til bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Birkedal 
Søndag den 16. Oktober kl. 9.00 hos Kenneth, Møllerimmen 3. 
 

 
 
Afbud: Pernille, Finn, Jesper. 
Til stede: Lene, Kenneth, Ingelise, Martin – og Ketty vedr pkt 3. 

1.Velkomst og kaffe  

 

 

2.Valg af ordstyrer og referent.  
Lene og Martin 
 
 

3.Økonomi, regnskabssystem og velkomst til Ketty ( hjælpekasserer),samt ny måde 
til udsendelse af opkrævninger. 
 
Ca 95.000 kr. på kontoen. To kontingent-restancer, som Lene tager hånd om. 
 

Anne-Lise vil gerne drosle ned, så vi har aftalt at Ketty Pedersen(grundejerforeningens 2. 
revisor) hjælper til, indtil der kan findes en ny fast kasserer ved næste generalforsamling. 
Blandt andet tager Ketty sig af kontingentopkrævning 2023 
Kenneth foreslår at vi anskaffer et regnskabssystem, som kan håndtere vores økonomi, 
især kontingent og udsendelser/opkrævninger. Det må godt koste lidt. Kenneth spørger 
Jesper Zimmer, om han kender til noget brugbart for vores lille forening. Annalise har 
kendskab til “Web-regnskab.dk”. 
  
4.Affaldsordning , Frederikshavn kommune v/ Kenneth.  
 
Vi har fået brev fra kommunen, om at vi alle får en container mere, med plads til fem 
fraktioner, så vi fremover har 2 beholdere. Kenneth (og Paw), som har arbejdet med 
sagen, indstiller at vi accepterer denne løsning. Bestyrelsen tilslutter sig. 
Evt. skal vi bede om at få en kube til flasker et sted i området. 

Men der kan også afleveres hos købmanden i Voerså. 
 
 

5.Vore vejes tilstand og store træer langs vejene.  
 
Bestyrelsen opfordrer alle grundejere til at markere synligt deres skelpæle ud mod vejene. 
Der skal være ryddet i hele vejens bredde. Birkedalsvej i 10 meters bredde og de andre 
veje i 6 meters bredde – dvs til skel og op i 4 meters højde af hensyn til affalds- / lastbiler. 
Vi opfordrer grundejerne til at sørge for at fælde/rydde op. 
Bestyrelsen vil sende folk rundt for at markere, hvilke træer der skal fjernes eller klippes til. 
Gør grundejerne det ikke selv, vil bestyrelsen hyre en entreprenør til at gøre det.  
Hvis man ikke markerer skelpælene, kan vi risikere at komme til at fjerne træer på folks 
grunde.( Kenneth og Martin). 
Nogle grøfter skal ryddes, helst inden vinteren og hvis store vandmængder kommer til. 
Bøge Andersen, Lyngsaa, bedes om at give et tilbud.( Kenneth). 
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Det kan også indebære at der skal klippes nogle grene væk. Ejere med egne grøfter skal 
selv sørge for oprensning. 
Vejene ser udmærket ud – dog skal der skrabes / huller udbedres, på Birkedalsvej. 
 
 

 

 

6.Vejen ned til stranden. Ny 5 årig kontrakt modtaget 
 

 Lene har kontaktet kommunen og fået en ny kontrakt :             
”Aftale om samarbejde vedr. drift og offentlig adgang til Engvej i Lyngsaa” – som 
går på at kommunen vedligeholder vejen ned til stranden de næste 5 år.  
Holdepladsen ejes af grundejerforeningen og den skal vi holde, men samtidig tage hensyn 
til naturen/naturstyrelsen. 
 
 

7.Brev fra Arne E. Ellersgaard, Hjortespringet 23 
 
Der er ingen sag, da grundejerforeningens medlemmer incl. gæster har tinglyst ret til den 
passage/stien. Bestyrelsens problem er, at han tillader sig at stoppe folk og spørge om “de 
er nogle, som tilhører området”, som har ret til at gå gennem passagen. Det mener 
bestyrelsen er uacceptabelt.  
 

 

8.Ny marksti langs marken vestpå i kanten af grundejerforeningen Birkedal. 
 
Lene har været til møde med den nye formand for Lakse- / Kulmule-vejens 
Grundejerforening. De har derovre etableret en sti-gruppe, som nu arbejder på at lave en 
sti langs marken mod vest. Dvs. fra Arnes grund og mod syd til Lyngsaa Fælledvej. 
Der arbejdes også på andre sti-muligheder i området.. 
 
Vores ønske er at lave en sti langs marken videre mod nord til ”Kirkestien”, for enden 
af Lyngager.  Det skal være via, at få rettigheder på en stribe af marken.Vi skal også 
indhente tilladelser fra grundejerne  på Hjortespringet 10, 19 og 21, Birkedalsvej 15 og 16, 
Lyngager 11.( Kenneth og Finn er stigruppe). 
 
 
9.Åbning af overgang for enden af Møllerimmen til Laksevej:  
Bestyrelsen ytrer ønske om en sti og overgang på bro for enden af Møllerimmen over til 
Laksevej. Bestyrelsen/stigruppen arbejder videre med sagen. 
 

10. Eventuelt:  
Brian Studsgaard,Birkedalsvej 7 er blevet  kontaktet af formanden pga. af container,som 
har stået på grunden ganske længe. Han oplyser, at den bliver fjernet i foråret 2023.  
 
På bestyrelsens vegne ønskes alle et fortsat fint og solrigt efterår i Birkedal. 
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 På bestyrelsens vegne ønskes alle et fortsat fint efterår i Lyngså. 
 


