
Referat fra den ordinære generalforsamling d. 30. marts 2006 
i selskabslokalet, Herlufsholmvej 24, 2720 Vanløse. 
  
18 stemmeberettigede inkl. 2 med fuldmagt. 
1.   Valg af dirigent. 
Formanden Donny Harrison, bød velkommen og foreslog Svend-Aage Jordan som dirigent. 
Ingen andre forslag og Svend-Aage Jordan modtog og takkede for valget. Dirigenten konstaterede 
at generalforsamlingen iflg. vedtægterne § 4 var lovlig indkaldt.  
2.   Formandens beretning. 
Grf. Birkely består af 237 parceller. I 2005 var der 31 ejerskifte, 26 har tilladelse til at bo i 
sommerhuset hele året. Af de 237 medlemmer bor 121 i Storkøbenhavn, 1 på Grønland, 1 i Spanien, 
1 i Italien, 1 i USA og 1 i Frankrig. 
 
Grf. Birkely er den eneste grf. i Bjergsted der udsender information til sine medlemmer i bladform, 
Birkely Nyt 4 til 5 gange om året. Vi har også en Hjemmeside og den bliver godt besøgt, vi har haft 
en tæller på, og det største besøg på vor hjemmeside var d. 15. januar 2006 hvor der var 203 besøg, 
men med et gennemsnit på 5 besøg pr. dag må vi nok regne med det tal.  
 
Vi har været en lille bestyrelse i 2005, pga. salg m.m. manglede der suppleanter fra sommeren 2005 
og nu forlader kasserer Gerda Hansen også bestyrelsen. Hun kom ind som suppleant d. 30.03. 1978 
og d. 26.03. 1979 blev hun valgt ind i bestyrelsen. Det er blevet til 28 år med bestyrelsesarbejde, 
hvoraf de 24 år som kasserer. Hun har gjort et meget stort stykke arbejde for grf. Birkely, og vi vil 
savne fru Hansen. Freddie Truelsen blev sidste år valgt som 2. suppleant efter han havde siddet i 
bestyrelsen i mange år, men kort efter generalforsamlingen, kom han igen ind i bestyrelsen. Men nu 
ønsker han ikke at være med mere, han har også gjort et stort stykke arbejde, og det siger grf. 
Birkely ham mange tak for.  
 
Vi har været på jagt efter nye medlemmer til bestyrelsen, det har været svært, da alle vi har 
kontaktet siger: " Det har jeg ikke tid til og det køre skide godt med jer,  der er ingen ting at klage 
over", Vi håber at vi i aften kan finde 4 personer der kan og vil afse 6 aftener om året til gavn for os 
alle i grf. Birkely. 
 
Vore veje.  
Ole Thomsen har haft ansvaret for vore veje, og de er blevet "skrabet" 2 gange i 2005 og der er 
blevet asfalteret et stykke af Irisvej, fra Piavej til et stykke forbi Begoniavej, der mangler et hjørne 
men det bliver asfalteret i 2006. Er der problemer med vore veje så kontakt Ole Thomsen.  
 
Fællesveje. 
Tørvemosevej og Lizzivej, der er beplantningen blevet beskåret, da det flere steder hang ud over 
vejen. Desuden er der blevet fejet 2 gange. 
 
Beskæring af træer. 
Der er flere steder på vor veje og stier at det er svært at passerer, da der hænger træer og buske ud 
på veje og stier. Grf. Birkely er blevet pålagt at kontakte disse ejere, det har vi også gjort, men der 
er desværre stadig nogen som ikke har gjort noget ved det. Vi vil nu kontakte kommunen, og det 
bliver ikke billigt at få en gartner til at beskære. Der er også nogle steder problemer med at 
skraldemanden ikke kan komme frem. Det kan betyde at der ikke bliver hentet affald. 
 



De grønne områder. 
De grønne områder har vor "gamle gartner" Erling Petersen stået for i 2005. Men vi skal finde en ny 
til næste år, og det er vi i gang med. Den nye mand/kvinde, der kommer ind i bestyrelsen kan få den 
opgave, med hjælp fra de "gamle". 
 
Skelpæle. 
Der er stadig nogen af vores medlemmer der tager meget let på om de har styr på hvor deres 
skelpæle befinder sig, det er kedeligt og dyrt hvis der en dag kommer nye naboer, der vil være klar 
over, hvor meget jord de ejer, og så opdage, at der mangler flere kvm, som naboen har "passet" i 
mange år. Der har været flere sager i Kaldred om placering af skelpæle. 
 
Afbrænding. 
Der er vel unødvendig at oplyse at al afbrænding er total forbudt hele året. Opdager man nogen, der 
ikke overholder dette, er der kun en ting at gøre ring 112. 
 
Hunde. 
Hunde er søde, men det er ikke altid at deres ejere har styr på dem. Hunde skal holdes i snor. At 
hunde står og gør kan kun være bevis på at hunden keder sig. Grf. Birkely kan ikke gøre noget ved 
at der opstår problemer mellem medlemmerne pga. hunde. Er det et stort problem så ring til politiet. 
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Bebyggelse. 
Priserne på vor huse stiger, nu er der solgt flere huse, der koster over 1½ mill. kr. og tomme grunde 
koster ca. 250.000 kr. For mange år siden ca. 15-20 år, blev grf. Birkely indblandet når der blev 
opsat "brugt" huse, men det blev afskaffet, godt for det. Nu har man fra kommunen og amtets side 
strammet op igen, nu bliver grf. Birkely inddraget, hvis der skal gives dispensation af deklarationen 
af 12. februar 1975, de fleste sager drejer sig om at man vil bygge højre huse end det tilladte 4,5 m 
og at man vil bygge større end de 10 % af grundarealet. Alle i Kaldred kan bygge huse på min. 90 
kvm. Og bestyrelsen ser helst at der ikke gives dispensation i disse sager. På et møde med 
kommunen med John Sparsing, var der stor enighed om, at hvis der først gives tilladelse til 11 % vil 
det næste blive 13 %, og denne udvikling bør stoppes inden det måske ender med en ny Bilka sag 
som den  fra Horsens. 
 
Tyveri. 
Der har været en del indbrud i området. Tyvene går efter fladskærme og brændeovne. Husk at ringe 
112. 
 
God sommer. 
Nu bliver det snart sommer, vi har fået sommertid, og hvis alle tager til Kaldred for at hygge sig, 
overholder græsslånings tider, hastighed på vor veje og hjælpe vore naboer og en øl på bordet så 
kan det blive er paradis på jorden.  
Rigtig god sommer til alle. 
 



Spørgsmål til formandens beretning: 
 
A.       Hvorfor stoppede Steen Barcelli lige pludselig? 
B.       Hvorfor samarbejder vi ikke med andre grf. ? 
C.       Er der noget nyt om udvidelse af grusgraven?  
 
Formanden svar. 
Ad   A. Steen Barcelli stoppede af personlige årsager og ikke pga. uoverensstemmelser i 
bestyrelsen. 
Ad B. Som nævnt så mange gange før, har kommunen klarlagt en partsfordeling og en 
ansvarsfordeling. De andre grf. er utilfredse med denne afgørelse, og derfor er der ikke noget 
samarbejde.  
Ad. C. Formanden fortæller at han er bekendt med en høring i Bjergsted Kommune, men har ikke 
selv deltaget. En mulig udvidelse på påregnes som en stor sandsynlighed. Det var et borgermøde 
der var annonceret i de lokale dagblade, og ingen grf. var indkaldt. 
Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2005. 
Kassereren, Gerda Hansen, havde inden generalforsamling fremlagt regnskabet til gennemsyn. 
Formanden fortæller, at udgifter til fællesveje har været brugt til at beskære træer på Tørvemosevej 
og Lizzivej. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev godkendt med akklamation. 
 4.   Forslag fra bestyrelsen herunder budgetforslag. 
Formanden fremlagde budgetforslag. Budgetforslag godkendt. 
5.   Forslag fra medlemmerne. 
Der var ingen indkomne forslag. 
6.   Valg af 3 bestyrelses medlemmer. 
Gerda Hansen er på valg, men modtager ikke genvalg. Anita G. Frederiksen er på valg og modtager 
genvalg. 
Anders Sevelsted, Vejlebrogårdsvej 14, og Hanne Mikkelsen, Violvej 8, meldte sig til bestyrelsen, 
og blev valgt.  
7.   Valg af 2 suppleanter. 
Flemming Bek, Violvej 3, og Børge Andersen, Violvej 15, meldte sig som suppleanter, og blev 
begge valgt.  
Som suppleant har man lov til at deltage i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret. 
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8.   Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
Rene Petersen modtog genvalg, Gerda Hansen meldte sig selv til posten. Svend Aage Jordan blev 
valgt som revisorsuppleant. 
9.   Eventuelt. 
Anita G. Frederiksen og Ole Thomsen fra bestyrelsen ville høre, hvordan stemningen var, hvis der 
skulle tages kontakt til de øvrige grundejerforeninger. Det skabte en god debat. Stemningen var 
delt. Der var både for og i mod. Nogen mente at man skulle vente til sammenlægning af 
kommunerne, for så ville der nok ske noget helt af sig selv. Andre mente at det ville være på tide at 



komme i gang, og måske arbejde hen imod "en" grundejerforening. Bestyrelsen vil drøfte det 
nærmere i den kommende fremtid. Holdninger og meninger kan tilkendegives til bestyrelsen. 
 
Spørgsmål til eventuelt. 
 
A. Det støver meget på vejene, kan der evt. gøres noget?  
B. Der spørges om chikanerne er mere til gene end til gavn?  
C. Hvad gør man, hvis postbudet køre for hurtigt? 
 
Ad   A. Freddie fra bestyrelsen fortalte, at der er opsat chikaner til at nedsætte farten. Ole Thomsen 
fra bestyrelsen fortalte, at der er undersøgt, om der kan lægges en anden belægning, som støver 
mindre, men den er ikke miljøgodkendt.  
Ad. B. Freddie fortalte, at det er, hvad bestyrelsen er blevet rådet til, da man besluttede at lave 
hastigheds chikaner på, og at det var den bedste løsning. Der blev konstateret jo flere huller, der er i 
vejene, jo langsommere køre folk. 
Ad. C. Hvis man klager over postbudet køre for stærkt, får man beskeden, at der vil blive sat 
postmoduler op ved den nærmeste store vej. Der bedste er selv at tage kontakt til dem, som køre for 
stærkt.  
 
Formanden takkede de fremmødte og dirigenten afsluttede generalforsamlingen. 
  
  
  
For referatet:                                                                 Donny Harrison 
Anita G. Frederiksen                                                           Formand. 
 


