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Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Birkely 03.07.2017 

 

 Erik Flindt, formand, sekretær 

 Connie Nielsen, kasserer, medlemskartotek og netbank 

 Ruth Barcelli, veje.  

 Benny Zelchau Hansen, grønne områder og ad hoc opgaver 

 Bestyrelsesmedlem, Vakant 

Referatet fra sidste møde blev godkendt. 

Et medlem af grundejerforeningen uden for bestyrelsen, deltog i første del af mødet. 

Medlemmet udtrykte utilfredshed med generalforsamlingens (2017) beslutning om at en tidligere 

vedtagelse, vedrørende en vejfond blev omdannet. Beslutningen betyder, at opsparingen kan bruges til 

andet end veje. Medlemmet ankede også over at ændringen ikke var blevet udsendt som et forslag til 

dagsordenen. Bestyrelsen tog dette til efterretning og vil til generalforsamlingen 2018 sætte punktet på 

dagsordenen. 

----------- 

Vores vejskilte er ved flere veje næsten usynlige. Bevoksning og snavs gør det flere steder meget svært at 

aflæse skiltene. Bestyrelsen vil undersøge muligheden for at afhjælpe problemet. 

----------- 

Flere medlemmer i vores grundejerforening klager over, at tiderne for græsslåning og brug af larmende 

maskiner ikke bliver overholdt. 

Reglerne er: 

Anvendelse af motoriserede haveredskaber må kun finde sted på hverdage samt lørdage mellem kl. 9-17. 

Søn- og helligdage mellem kl. 9-12. Fredag må der anvendes plæneklipper til kl. 20. Græsslåning skal finde 

sted mindst 2 gange om året, inden den 15. maj og den 15 august. 

Motordrevne værktøjer til brændeskæring og lignende må kun benyttes inden for græsslåningstiden. 

----------- 

Afhentning af storskrald: 

Man kan få afhentet storskrald 2 gange om året. Regler og tider kan findes på kommunens hjemmeside. 

------------ 

Vores grundejerforening og grundejerforeningen Ingershøj er i dialog omkring en sammenlægning. Hvordan 

det skal foregå, og om det er muligt, skal undersøges. 

------------ 
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På grundejerforeningernes årlige fællesmøde blev det aftalt at sende et brev til kommunen omkring den 

dårlige mobildækning i området. 

------------ 

På fællesmødet talte vi ligeledes om opsætning af hjertestartere. Hvor skal de placeres og hvad koster det? 

------------ 

Vi er har at indhentet tilbud fra Finn Pedersen (Vej-Finn) omkring reparation af huller i asfalten på 

Tørvemosevej. Tørvemosevej er en fællesvej, hvor flere grundejerforeninger har ansvaret. Regningen for 

arbejdet bliver fordelt efter fordelingstal. Vores del udgør 554/2000 dele. 

Vi har desuden en del udgifter til reparation af grusveje. Vi opfordrer i den anledning vores medlemmer til at 

tage det roligt og køre langsommere. 

 

Referent Erik Flindt 

 

 

 


