
27-03-2008 
 
General forsamling 2008 
 
Formanden bød velkommen. 
 
Valg af Dirigent. Svend Aage Jordan. Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er lovlig 
indvarslet i. h. t. § 4. 
 
Grf. Birkely havde i 2007 11 ejerskifte D.V.S. at vi har fået 11 nye medlemmer, som vi byder 
velkommen til Kaldred og Grf. Birkely 
 
Kontingent for 2008: Grf. Birkely har, måtte sende 27 rykker, og D.11 Marts måtte vi sende nr. 2 
rykker ud til 14 medlemmer, det koster gebyr ¼ Kontingent (135,75) 10 stk. er sendt til advokat 
D.26 Marts. 
 
Hunde: Der kommer stadig flere hunde i kaldred, men de klager vi modtager er hundeejere over 
hundeejere, og det tager bestyrelsen sig ikke af, det klarer hundeejerne nok hen af vejen. 
 
Politi: Grf. Birkely har modsat hvad man hører, ingen problemer når vi henvender os til Politiet, om 
musik høj hastighed og andre ting, de tager sig af vore henvendelser med det samme. 
 
Sammenlægning af grundejer foreninger i Kaldred: På general forsamlingen i 2007 blev det pålagt 
bestyrelsen at arbejde på at sammenlægge de 6 Grf. I Kaldred til 1 eller 2 Grf. Det bliver ikke til 
noget, da man ikke vil starte på en frisk men ” gamle sager” stadig ikke kan finde en afslutning. 
 
Nyt bygningsreglement pr. 1. Feb. 2008: Der har siden 1985 været 2 bygningsreglementer, og du 
kan selv bestemme indtil 1. August 2008 om du vil bruge BR95 og BR98, men hvis du ikke 
fremsender ønske om dette, vil din byggesag blive behandlet efter det nye reglement BR08. 
 
Vore veje og fællesarealer: Grf. Birkely har indgået en kontrakt med Bjarne Pedersen, Eskebjerg, 
om vore veje og grønne områder i 2008, han har udført dette for os i 2007. 
 
Fællesveje: vor gartner har beskåret plantebælter, på de stykker af Tørvemosevej og Lizzievej som 
Grf. Birkely har ansvaret for (vores ansvarsområde), og det har det længe trængt til. 
 
Beskæring: Grf. Birkely r blevet pålagt af kommunen at alle vore veje skal holdes, så man kan 
passere, også som fodgænger, dette påbud kom i 2005 og Grf. Birkely har talt og skrevet med en del 
af vores medlemmer og der er fundet frem til en aftale om arbejdet, dog har vi måtte beskære hos et 
medlem, der ikke har reageret på alle vores henvendelser, han vil ikke betale så sagen er gået til 
vores advokat, det bliver afgjort snarest. 
 
Grusgraven: Der er kommet en lokalplan for noget af grusgrav området. Bjergsted-Alleshave 
Menighedsråd har tjent nogle penge på at udleje en grund som grusgrav, derfor vil de nu med den 
nye lokalplan, lave et friluftsteater med plads til 800 mennesker og 400 P-Pladser det bliver 
spændende og kan give mere liv til området. Det er anslået til ca. 5,3mio Kr. 
 



Protokol: Den 4. juni 2005 meddelte vor daværende sekretær Steen Barcelli at han med øjeblikkelig 
virkning forlod bestyrelsen, vores nye sekretær ville gerne se diverse papirer Bla. Referater, men 
Steen Barcelli oplyste at han havde destrueret alt hvad han havde fra Birkely. Det virker mærkeligt, 
men nu har vores nye sekretær Flemming Bæk, brugt meget tid og i dag har vi igen en protokol der 
går tilbage til 2002/03 Bestyrelsen vil ikke gøre mere ved den sag. 
 
Fuldmagt: Et af vore medlemmer der til sidste generalforsamling 2007 havde givet fuldmagt til et 
andet medlem, var blevet meget sur, da der ikke skete det han var blevet lovet, han foreslår at 
fuldmagt afskaffes, men har ikke sendt forslag ind, jeg har set på sagen og jeg blev meget 
overrasket, da der er flere foreninger hvor man ikke kan bruge fuldmagt, og en forening i 
Kalundborg har det med i år at afskaffe fuldmagt. 
 
Birkely nyt: Som den eneste Grf. i gl. Bjergsted kommune udsender Grf. Birkely vor blad 4 gange 
om året, det koster penge, men vi har altid fået af de fleste medlemmer og ikke medlemmer at vide 
det det var et godt blad, men nu har vi hørt at de får for lidt, for de penge det koster at udsende 
bladet, vi hører gerne jeres mening, tak. 
 
Fastboende: Der ingen der har noget imod at der er fastboende i Kaldred, men når man ikke har 
tilladelse, hvorfor så prale med det. Det har ført til en del historier, og arbejde for Kalundborg 
kommune, jeg kan oplyse at medlem i Feb. 2008 har modtaget en faktura på dagbøder på i alt kr. 
16,200. 
 
Landliggerudvalg: Kommunen arbejder stadig på at få et landliggerudvalg op og stå i kaldred. 
 
Indbrud: Der sker stadig en del indbrud i Kaldred, og fladskærme er stadig nr. 1 på listen over 
effekter der stjæles, som noget helt nyt har Grf. Granly fået stjålet 8 skilte med nabohjælp, de er 
40x60 cm. De fik lov at være oppe i 8 dage, med bøjler det virker som bestillings arbejde. 
 
Kaldred Ferieby vandværk i/s: Det er vort vandværk, det vil være en god ide at du deltager i 
generalforsamlingen, det kører godt men det kan være at du kan være med til at gøre det endnu 
bedre. Der er 731 Interessenter men der kommer kun ca. 20-25 personer til generalforsamlingen, 
efter den er flyttet fra Kbh. til Kaldred for nogle år siden. 
 
Hussalg: Det går langsomt med salget af sommerhuse i området, men priserne er stadig høje. 
 
Klager, Rygter og sladder: Inger Andersen Ingershøj 
 På vor generalforsamling i 2007, var der et af vore medlemmer, der havde kontaktet formanden for 
Grf. Plantagen, Peter Jørgensen, og kom med mange beskyldninger mod formanden Donny 
Harrison og det er ikke blevet mindre efter generalforsamlingen. Kassereren for Grf. Ingershøj 
Inger Andersen har klaget til Kalundborg kommune over Grf. Birkely og særligt over formanden, 
og Grf. Ingershøj sender ikke breve til formanden men til andre i vores bestyrelse og fortæller hvor 
dårlig formanden for Grf. Birkely er, jeg tror Kalundborg kommune er træt af alt det ”sladder”. 
Jeg har fået Kalundborg kommune til at indkalde til et møde hvor alle Grf. Mødes, det gjorde de 
også, men jeg blev ikke indkaldt, så der blev ikke noget ud af mødet, her går det skide godt, de 
havde fundet en 6 år gammel adresse frem til dette møde, alt andet går ikke forkert. Jeg kan ikke 
forstå at nogen gider alt det sladder, i de fleste tilfælde skader det personen selv. Det drejer sig om 
Lizzivej (partsfordeling/ansvarsområde) kommunen vil ikke oprette et vejlaug 



I efteråret henvendte Steen Barcelli, Pilemosevej 21 sig til vor kasserer Anita Frederiksen på hendes 
adresse i Kaldred, han ville Bla. Se nogle bilag, da han mente der blev brugt for mange penge på 
administrationen, Anita sagde bestemt nej, og orienterede bestyrelsen, revisorer og vor advokat. Vi 
er ikke klar over hvad Steen Barcelli har gang i. 
 
 
Jeg vil tillade at læse brev fra vor revisor:  
Efter at have læst brevet omkring Steen Barcelli’s chikane af Anita Frederiksen, kan jeg som revisor 
undre mig over hans opførsel. 
Som generalforsamlings valgt revisor har jeg været inde og gennemse at regnskabet at det er korrekt 
lavet og derefter sat min underskrift uden revisor påtegninger. 
Regnskabet for år 2006 blev godkendt på generalforsamlingen 29. marts 2007 Det er lige før det 
tangerer til injurier, med de udtalelser han er kommet med. 
Hvis jeg lige må tilknytte følgende bemærkninger: 
Medlemmer godkender et budget i henhold til § 5 i vedtægterne og året efter når regnskabet 
kommer, kan medlemmerne underkende dette eller godkende det i henhold til § 5. 
Som revisor betragtet kan bestyrelsen bruge de penge de har lyst til, bare jeg som revisor kan se at 
de er bogført korrekt og at pengene er brugt i grundejerforeningen. 
Hvis man skulle have medlemmer (aktionærer til sammenligning) rendende i løbet af et regnskabsår 
for at kontrollere bilag og delregnskab er det fuldstændig i strid med vedtægterne. Dette er klart 
revisionen der udelukkende kan gøre dette hjemfør vore vedtægter. 
Jeg synes helt bestemt at hvis man anfægter et regnskab efter det er blevet godkendt på 
generalforsamlingen i henhold til § 5, er det det samme som at sige bestyrelsen, dirigenten samt alle 
de stemmeberettiget fremmødte ikke er kompetente, og Steen Barcelli er det eneste fornuftige og 
retskaffen person i Grf. Birkely. 
Personligt tror jeg ikke at Steen Barcelli er bekendt med hvordan regnskab skal føres, og hvilken 
rolle revisor spiller og til slut hvilken indflydelse generalforsamlingen har på det endelige resultat. 
Hvis ikke regnskabet bliver godkendt eller det har en alvorlig påtegning fra revisor, på grund af for 
stor udsving i forhold til budget, og forklaring fra bestyrelsen ikke er god nok, er det i de fleste 
tilfælde årsag til at en bestyrelse trækker sig. 
Med venlig hilsen 
Svend-Aage Jordan 
Revisor Birkely Grundejerforening 
Generalforsamlingsvalgt. 
 
 
Fremtiden: Bestyrelsen vil her i foråret/sommeren gennemgå hele vort område, da vi har mange 
steder der trænger til beskæring og træfældning. De fleste af vore medlemmer er flinke til at 
beskære, og er det store opgaver hjælper vi gerne. Vore veje har vi en aftale med Bjarne Pedersen 
om at holde dem, hele 2008, men skulle der opstå problemer kontaktes bestyrelsen. 
Jeg vil opfordre alle vore medlemmer til at over holde vores regler det er de samme for alle Grf. I 
Kaldred syd. 
Fra salen lød der mange kritiske røster, blandt andet I sagen om Anita Frederiksen og Steen 
Barcelli. 
Anita havde ikke følt sig chikaneret. 
Der blev fra salen sagt, at der var en dårlig stemning ved generalforsamlingen. 
 
 



Beretning af det forløbne år (ved afstemning) 23 for 18 imod 2 blanke så det blev godkendt. 
Regnskab for 2007 blev forelagt og blev godkendt. 
Budget for 2009 blev godkendt. 
Der er kommet et forslag om vedtægtsændring og dette kræver at mindst ½ delen af medlemmerne 
er til stede og at mindst 2/3 af disse stemmer for, ellers skal der afholdes en ekstra ordinær 
generalforsamling i. h. t. § 7. 
Forslaget går ud på at Generalforsamlingen afholdes i Kalundborg inden udgangen af april. 
Der blev stemt om forslaget: 31 stemte for og 12 imod, antallet af stemmer overholder ikke reglen 
om kvalificeret fremmøde dette forslag skal behandles på en ekstra ordinær generalforsamling. 
   6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 Suppleant: 
Anita G. Frederiksen modtager ikke genvalg, Hanne Mikkelsen modtager ikke genvalg Anders 
Sevelsted modtager genvalg, Flemming Mølkær Larsen, Ole Brudsø, Gerda, Anders stillede op  
        Bestyrelses medlemmer der blev valgt                                   
        Flemming Mølkær Larsen, Ole Brudsø, Anders Sevelsted  
7. Valg af 2 Suppleanter: 
   Børge C. Andersen modtager genvalg 
   Og blev genvalgt sammen med Rene Petersen 
8. Valg af 2 Revisorer og 1 suppleant Svend-Aage Jordan og 
Lis Mechlenborg stiller op til genvalg og blev begge genvalgt. 
Suppleant: Helge Petersen stiller op til genvalg og blev genvalgt. 
9. Bestyrelsen blev bedt om at lave et sammenlægnings udvalg      
    Og de vil straks gå i gang med at lave et. 
10. Der var nogle spørgsmål vedrørende Bla. hunde og hurtig                   
 kørsel på vore veje som formanden svarede på.             
 
Hav en god sommer og tænk på dine naboer så bliver alt godt og dejligt. 
Referent: Flemming Bæk 
 
Ekstraordinær generalforsamling.  
Den 10. april 2008 
 

1. Formanden Ole Brudsø bød velkommen. 
2. Valg af dirigent: Flemming.Mølkjær 
3. Afstemning af det indkommende forslag.  Om flytning af generalforsamlingen til 

Kalundborg inden udgangen af april. 
4. 44 stemmer for og 7 stemmer imod. Så forslaget blev vedtaget. 

  
29 personligt stemmeberettigede. 
22 stemmer var med fuldmagt. 
I alt 51 stemmeberettiget 
 
Referent: Flemming Bæk. 
 


