
 

 

Referat af bestyrelsesmøde - 18. oktober 2014 
 

Dagsorden: 

-Karin har meddelt at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen p.g.a.  for meget arbejde og 

familieliv  

Suppleant Kirsten Villien overtager bestyrelsesposten, ansvaret  for de grønne områder - samt info 

tavlerne, indtil næste general forsamling. 

 

-Fællesareal, Lizzivej  

Grenaffald og rødder på fællesarealet ved Vejlebrogårdsvej  vil blive fjernet, og der sås 

græs. 

Vi får en gartner til at komme og se på området omkring Lizzievej. 

 

-Langsigtede budgetter 

Vi afholder budgetmøde d. 15 november. 

Vi nedsætter et udvalg som kikker på fællesarealer og beplantning langs veje og stier. Udvalget 

kommer derefter med forslag til bestyrelsen, om hvilke områder der trænger til at blive tyndet ud 

eller skåret ned i løbet af de kommende år. 

Udvalget består af Kirsten, Jesper og Connie, som mødes til en gåtur den. 1. november kl. 10.00.  

 

-Veje 

Der indhentes mindst  tre tilbud.   

Der skal udarbejdes kravspecifikation til vores leverandør. Der udfærdiges  to forskellige modeller - 

en til Planetvej, som bliver en forsøgsvej med specialgrus, og en for almindelig vedligeholdelse.  

Vi vil vide præcis hvad tilbuddende indeholder, hvilken grus/sten der bruges, bliver vejen højest på 

midten, o.s.v . 

Planetvej blev valgt som forsøgsvej  fordi der er mange  helårsbeboere på vejen, og som følge deraf 

en del mere trafik. Der bor ligeledes to bestyrelsesmedlemmer på planetvej, som så kan følge 

trafikkens indvirkning på belægningen på nært hold. 

Vejlebrosvej, Lenesvej og Pilemosevej er blevet repareret i år, mens resten af vejene er blevet 

lappet. Der bliver kikket på hvilke veje der trænger mest, og så valgt nogle ud som vil blive 

repareret til næste år. 

 

-Følge op på emner fra landliggerudvalget: Renovation, servitutter, rensebrønde,  15 % 

byggeareal  

Der er lovet tømning af skraldespande på ugebasis fra sommeren 2015 

Der kommer en rapport om kloakering for sommerhusområder til foråret. Pt. ved bestyrelsen ikke 

mere om emnet. 

Der er sat en fra udvalget til at undersøge sagen omkring byggeprocenten for sommerhusområdet, 

som pt. kun er 10 % . Bestyrelsen ønsker den hævet til 15%. 

Se referatet fra landliggerudvalgets møde i august 2014 på Kalundborg kommunes hjemmeside. 

http://www.gf-birkely.dk


 

 

 

 

-Reklamer for håndværkere på hjemmesiden 

Vi vil gerne reklamere for vores lokale håndværkere på vores hjemmeside. 

Ved gentagne klager fra grundejerforeningens medlemmer over dårlig service, elle misligeholdte 

aftaler, bliver firmaets reklame fjernet fra hjemmesiden. 

 

-opsætning af affaldsstativer og skilte 

Der er taget kontakt til Kalundborg kommune, og gjort  opmærksom på at der mangler skilte og 

skraldespande ved deres container-pladser.  

 

 

-Evt   

Der er blevet taget kontakt til 35 medlemmer omkring manglende vedligeholdelse af deres grunde, 

samt manglende postkasser. 

Der var en del breve som kom tilbage fordi vi ikke har de rette person/adresse-oplysninger. 

 

Der er sendt mail ud til de medlemmer vi har mail-adresser på, hvori vi har bedt om 

rettelser/tilføjelser til de eksisterende  oplysninger vi er i besiddelse af, samt tilladelse til at 

modtage post via mail fra bestyrelsen. 

 

 

 

 

 
Har vi ikke allerede din mail-adresse, og er du/i interesseret i at 

modtage referater samt anden info fra bestyrelsen via mail - så 

kontakt:  connie@gf-birkely.dk. 

 

Hvis du/i har rettelser/tilføjelser til de oplysninger som tidligere er 

givet til bestyrelsen, så mail: grete@gf-birkely.dk eller smid en 

seddel i Gretes postkasse Rosenvej 18. 

 
 

 

 

Venlig hilsen Bestyrelsen  -  GF-Birkely 
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