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Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 21 marts 2021  
Deltagere.: Connie, Jesper, Kim, Jette. Digitalt Allan og Ruth.  

1. Nyt fra formanden 

-Opslagstavle Tørvemosevej    

 Det nye Infoskab er forsinket til start 1 april 

-Afstemning til Andelsrepræsentantskab i Kalundborg Kommune (SEAS-NVE)  

Connie sørger for at sende foreningens stemme. 

-Råstofvejen til og fra grusgraven 

Råstofvejen vil blive anlagt hen over markerne, via Torpevej/Vilhelmshøjvej således at 

lastbilerne kan køre den vej ud på Kalundborgvej. Afventer ”startskud” fra Kalundborg 

Kommune.  

-Støjvold- Planetvej   

Sagen er afsluttet. De berørte grundejere valgte ønske støjvold fra. Class’  ønske om at kunne 

starte læsning af bilerne kl. 6 blev ikke imødekommet fra grundejernes side. Den tidligere 

aftale fastholdes.  

-Møde i LLU (Landliggerudvalget) se bilag 1 og 2. Vedr. bilag 1, for lidt plads til pap i 

affaldsspand. Grundejeren har modtaget svar fra Kalundborg Kommune med opfordring til at 

aflevere det overskydende pap på Genbrugspladsen.  

-Svar på nabo klage Begonievej.  

Bestyrelsens har svaret grundejer på mail.  

-Nabo klage ang. høje træer på Violvej.   

Grundejerne har talt sammen og træerne er stynet.  

2. Nyt fra kassereren 

-Ny vejaftale.  

Partsfordelingsaftalen, som blev indgået foreningerne i mellem (Granly, Plantagen, Ingershøj 

og Birkely) d. 9.7. 1987, vedrørende vedligeholdelse af Tørvemosevej, Ingershøjvej og Lizzivej, 

er fortsat den gældende betalingsaftale.  

-Verserende inkassosag.  

Beløb til advokat (udlæg til sagsomkostninger) er ikke medtaget i budgettet for 2021. En enig 

bestyrelse vedtog, at overskridelse af det budgetterede accepteres, da udgifterne i sidste 

ende påføres skyldner.  

-Indkøb af ny PC.  

Foreningens PC har den sidste tid ikke arbejdet stabilt. Den er nået en alder, hvor den er 

tjenlig til udskiftning. Bestyrelsen har derfor besluttet, at der indkøbes en ny.  

3. Nyt fra Grønne områder og veje 

Grønne områder 

-Status på græsslåning.  

Plantagen og Ingershøj har mundtligt givet tilsagn om, at de er enig i at kontrakten vedr. 

fælles græsslåning for foreningerne (Plantagen, Ingershøj og Birkely) forlænges med Steven 

Busk. Prisen er uændret fra sidste år. (2020) 

Der indgås denne gang en toårig kontrakt. Pt afventer vi skriftlig kontrakt, som skal 

underskrives af alle 3 foreninger.  

  



   
 

Grundejerforeningen Birkely  •   www.gf-birkely.dk 

 

-Rengøring af hvide sten.  

Stenene på Lissivej er rengjorte. Desværre satte frosten en stopper for arbejdet. De øvrige 

sten vil på sigt også blive spulet. Vi afventer bedre vejr samt rep. af maskinen. 

-Evaluering af beskæringsforsøg af popler på Tørvemosevej.  

Bestyrelsen er enige om at resultatet ikke levede op til det forventede. Der arbejdes videre på 

en løsning med hensyntagen til biodiversitet samt let vedligeholdelse.   

Veje 

-Er der bestilt vejmand (så vejene er ordnet inden påske.)  

Skrabning samt påfyldning af skærver er i gang.   

-Klage over belægning på Planetvej.   

Kim og Allan tager kontakt til grundejeren i nærmeste fremtid. 

4. Fælles arbejdsdag 10. april 2021 

Grundet forsamlingsforbuddet må vi udsætte vores hyggelige fælles arbejdsdag endnu en 

gang. Vi forventer at kunne gennemføre dagen i september. Nærmere info følger. 

5. Evt.  

Bestyrelsen har slået (sommerfrokost 2020 og 2021 samt julemøde incl. frokost 2020) 

sammen og i stedet planlagt en påskefrokost for bestyrelsen, revisorer og suppleanter incl.  

ægtefælder. Grundet forsamlingsforbuddet udsættes dette til senere.   

 

Referent Jette 

 

Bilag: 

1) 

Birkely har henvendt sig med et problem, som en af deres grundejere har i forbindelse med den 

yderligere sortering af affald, der blev indført 1. nov. 2020. Vedkommende grundejer har henvendt 

sig til Kalundborg Kommune, han ønsker at der tømmes oftere, da han fylder sin beholder op inden 

de 8 uger der går mellem tømningerne. Vedkommende er ikke fastboende, men bruger sit 

sommerhus meget tit. Kommunen har svaret ham, at han ikke kan få tømt oftere, men at han kan 

skifte til en større beholder mod at betale 200,-kr for skiftet (et engangsbeløb), der er ingen forskel i 

prisen for tømningen. Vedkommende mener det kan være et spørgsmål for LLU.  

2) 

Fra Kaldred 67 må du da gerne spørge til sagsbehandlingstider, da vi stadig ikke får nogen som helst 

reaktion fra kommunen uanset, hvad det drejer sig om. Vi har sager hvor kommunen har udbedt sig 

dokumentation for diverse forhold i foreningen, fordi de mener vi ikke har orden i disse forhold,  og 

når vi så kan påvise at det er kommunen,  der ikke har styr på sagerne, så stopper al kommunikation, 

og afklaringen hænger derfor bare i luften. Vi har haft legepladser til godkendelse et år og næste år, 

kan identiske legepladser pludselig ikke opnå samme godkendelse, og det er sjovt nok samtidig med 

at kommunen er overgået til anden afregning for byggesager, hvor det nu er timebaseret. Det stinker 

langt væk. 


