
 
 

Grundejerforeningen Birkely  •   www.gf-birkely.dk 

 

Referat af bestyrelsesmøde Søndag d. 21 feb. 2021 

Deltagere: Allan, Kim, Connie, Jesper, Jette.  Ruth deltog via tlf. 

Underskrive referater.:  

Referater blev underskrevet. 

 Nyt fra formanden 

Ønske fra Colas om at starte læsning af lastbiler (ikke produktion) kl 06. Der er sendt info til de 

grundejere, hvis grunde støder op til grusgraven.  

Nyt fra kassereren 

Restance kører sin gang via advokat.  

Årsregnskabet 2020 blev gennemgået. Der var et enkelt spørgsmål omkring udgifter til 

Generalforsamling 2020. Beløbet dækker alle udgifter vedr. udsendelse til grundejere uden mail.   

Generalforsamling April 2021 

Grundet Cov-19 samt Regeringens udmelding ved pressemødet onsdag d. 24. februar er 

bestyrelsen nødsaget til at udsætte generalforsamlingen (5. april 2021). Den er derfor udsat til 

søndag d. 26. september 2021 kl. 11.00  

Indkomne forslag:  

Bestyrelsen har modtaget et forslag til generalforsamlingen omhandlende ønske om etablering 

af mindre områder / bede med vilde blomster på vore grønne områder.  

Grønne områder  

Der indhentes igen i år tilbud på græsslåning i fællesskab med Plantagen og Ingershøj.     

Kompostbunke på foreningens fællesareal.:  

Grundejer er tilskrevet. Best. har modtaget positivt svar fra grundejeren.  

Vedligeholdelse af grønne rabatter.  

Der har ikke været den store reaktion fra grundejere der er tilskrevet. Bestyrelsen formoder det 

kan skyldes årstiden og afventer yderligere til efter Påske. 

Henvendelse vedr. birketræ på fællesstien mellem Rosenvej og Violvej: Dette har for 

nuværende ikke første prioritet i planerne for grønne områder.  

Fælles oversigt:  

Bestyrelsen har oprettet en Dropbox til internt brug.  

Veje 

Vejaftaler / Fordelingsnøgler blev gennemgået. Vi har en enkelt vejaftale som ikke er 

underskrevet af alle tre foreninger (Plantagen, Ingershøj og Birkely). Dette vil blive bragt i orden.  

Fælles vedligeholdelse af Ingershøjvej fra Tørvemosevej til Annevej.  

Der blev svaret på spørgsmålet vedrørende, hvorfor tilbud på fælles udgifter til vedligeholdelse 

af Ingershøjvej gælder fra Tørvemosevej ned til Annevej i stedet for til Lillianvej. Der blev 

ligeledes svaret på spørgsmål om fordelingsnøglen(den andel Birkely skal betale) er korrekt.  

Evt.  

Medunderskriver i bank. Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at et bestyrelsesmedlem ved en 

fejl har været oprettet i banken som medunderskriver. Dette er nu bragt i orden, således at det 

kun er formand og kasserer, der har prokura til dette.  

 

Referent Jette 


