
 

Grundejerforeningen Birkely  •  Tlf.: 5083 0613 •  www.gf-birkely.dk 

 

Referat af bestyrelsesmøde 2. august 2014. 

Tilstede til mødet: 

Jesper, Grete, Ruth, Connie, Kirsten samt Martin. 

 Dagsorden: 

Rensebrønde (landligger udvalg ) 

 kloak manden vil ikke rense dem mere, når de tømmer vores tanke.. 

Vi aftalte at Martin tager emnet op i Landliggerudvalger . – Tømning af rensebrønde via 

Kalundborg forsyning 

 Flaske/avis container (Lizzivej ) 

Webmaster tager billede til hjemmesiden når containerne er på plads 

 

 Vej Finn. 

Pilemosevej, Lenesvej og Vejbrogårdsvej får grus på i løbet af august.  

Se tilbuddet som er sendt ud af Ruth. 

 

 Hvide sten. 

Hvidstensgruppen fik hver en flaske vin for det flotte/hårde  stykke arbejde.  

Der 65 sten og Martin har tegnet dem ind på et kort.   

Vi sælger resten af malningen til en af de andre grundejerforeninger. 

 

 Renovation (uge tømninger i juli & august)  (Følges op af landliggerudvalget ) 

Emnet ligger til høring pt.   Men kommunes forslag er at : Antal af tømninger forbliver det samme, 

men med flere tømninger om sommeren. Ordningen kræver indkøb af flere biler. 

 Fællesareal på Vejlebrogårdsvej. 

Området ser ikke godt ud.    

Forslag: Vi fælder træet som har mistet toppen og sår græs på hele arealet.  

Vi venter til næste budget år.   

Alle opfordres til at gå en tur op og se på området, så ved vi hvad vi snakker om. 

 Fra 10 til 15 procents bebygget areal.   

Sagen ligger stadig hos landliggerudvalget.  Martin tager den på som punkt til næste møde som er 

d. 14. august 2014. 

 

 Grøn beplantning på Lizzivej,  

 Vi gik en tur på Lizzivej, der er kommet mange poppel skud op i rabatten.  Vi snakket frem og 

tilbage om hvor vidt vi skulle rydde området og sætte træer, eller om vi kun skulle tage noget af det.  

Aftalen blev at Martin fælder de tynde træer, dem som hælder, fordi de har så tynd en stamme. 
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 Nyt fra: 

Jesper:  

Grete 

Budgettet ser fornuftigt ud, Der er 7.500 kr tilbage på vej kontoen når vi har betalt vejfinn for det bestilte 

arbejde. 

Ruth:   

Ruth får fremadrette udspecificeret tilbuddene fra f.eks. vej Finn 

Karin:  

Connie:  

Kirsten:  

Martin:  

Kommunen har været inde på at vi kan blive pålagt snerydning.. Vi afventer.. 

Martin laver et brev til ejerne af misvedligeholdte grunde. 

Martin hører også kommune om hvad de har besluttet ang. Vejrforholdene forbi fiskesøen. 

Bommene i området.  De kan ikke åbnes med nøgle, skal evt. fjernes helt… Vi lader pt. emnet ligge.  

 

Træer/ Hegn, hvor høje må de være? Hegns loven eller vores servitutter?  Vi snakket om forvirringen 

omkring de forskellige servitutter.  Hvornår henholder kommunen sig til servitutterne og hvornår gør de 

ikke.  Der bliver givet dispensations til f.eks fast beboelse.  Vi vil helst ikke begynde at skulle forholde os til 

servitutter, -hvem ejer enligt servitutterner?  Vi kikker på det en anden gang… Ang. Hegns loven /servitutter 

Der har pt. været en som har kommenteret de høje træer og højden på hegn. Vi kikker på det hvis vi 

modtager skriftlige klager.  

Evt. 

Hvad sker der med Knuds affald på plantestien.  Jesper kontakter Ingershøjs bestyrelse. 

Ruth har modtaget en del mail adresser på diverse små lapper.. Steen har skrevet dem ind og sendt dem til 

Grete. Grete sender dem til Webmasteren. 

Vi aftalte at:  Vi sender en mail til dem, og beder dem om et svar, som vi så kan bruge som 

dokumentation.Ny Dato: 18. oktober hos Grete kl. 11.00 

Dagsorden 

Fællesareal 

Lang sigte budgetter 

Veje 

Følger op på emner fra landliggerudvalget: Renovation, servitutter, rensebrønde 

Næste fællesmøde 29. november. 

  


