
Referat af Ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Birkely  
 
den 25. april2009 kl. 11.00 afholdt i Kig Ind. Kaldred 
 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning ved formand Ole Brudsø om det forløbne år 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 
4. Forslag fra bestyrelsen herunder fastsættelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmer 
6. Valg af to medlemmer til bestyrelsen 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af to revisorer og 'en revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
 
Helge Petersen blev valgt som dirigent 
 
Ole Brudsø fremførte bestyrelsens beretning med tilføjelse fra Anders og Flemming  
 
””God dag og velkommen til grundejerforeningen Birkelys generalforsamling. 

 I år afholdes den i Kaldred. Hvis jeg ser på fremmødet så har flytningen fra Vanløse til Kaldred 

været en succes. 

 

Efter bestyrelsens beretning kan alle emner diskuteres, både de emner jeg kommer ind på i 

beretningen samt hvis der skulle være andre emner som man ønsker belyst eller diskuteret. Jeg vil 
dog bede alle om at holde sig til høvisk tale. Bestyrelsen har for længe siden besluttet dette og har 

også efterlevet dette. Og det vil også være naturligt at have samme tone her på 

generalforsamlingen.  

 

Jeg skal for første gang holde Grundejerforeningens beretning. 

Sidste år blev der valgt en ny bestyrelse, idet den tidligere formand, ikke blev genvalgt som 

formand. Dette skift gav nogen turbulens.  

 

Bladet Birkely blev nedlagt øjeblikkeligt, hjemmesiden fik bare et autosvar på mailen, tre 

bestyrelses medlemmer forsvandt temmelig hurtigt derefter. Overdragelse af bankkontoer tog 

megen tid.  

Den nye bestyrelse skulle så finde folk til de forskellige poster, men det lykkedes os til sidst at få 

bestyrelsen konstitueret. 

 

Bestyrelsen havde nu to store ting, /områder vi skulle findes en løsning på.  

Samarbejdet med de andre grundejerforeninger i området, Ingershøj, Plantagen, Granly og 

grundejerforeningen af 1967. Samarbejdet med disse foreninger havde været lagt på is i mange år. 

Et emne der har været diskuteret en del på mange foregående generalforsamlinger i Birkely. Vi tog 

initiativ til, at vi ønskede at få et samarbejde i gang igen. Vi fik ryddet nogle gamle økonomiske 

uoverensstemmelser af vejen, i størrelsesorden af 6000 kr. 

 



Det andet punkt vi skulle finde en løsning på var, hvad er Birkely for en størrelse, hvad er vores 

kerneydelser. Vi er en lille grundejerforening i en stor kommune. Vores kerneydelser er 

vedligeholdelse af fællesarealer, vej vedligeholdelse både af egne og af fællesveje med de øvrige 

grundejerforeninger samt at repræsentere grundejerforeningens medlemmer over for Kommunen. 

 

Vi ville med andre ord finde tilbage til rødderne. Ting vi alligevel ikke kunne gøre noget ved ville vi 

ikke bruge tid på. . 

 

Hvordan er det så gået? I hovedsiden synes jeg at det er gået rigtigt godt, der er selvfølgelig også 

steder, hvor der er plads til forbedring. 

 

Vi har fået Birkelys hjemmeside op at stå igen. Jeg er klar over, at ikke alle medlemmer af 

grundejerforeningen bruger internet, mail, hjemmebank og lign. Men den slags ting er kommet for 

at blive, det er både hurtigt og billigt i forhold til alm. post 

 

Vi har afskaffet alle former for pengekasser med kontanter. DVS. Der er bilag på alle transaktioner 

ind og ud af vores bankkonto. 

 

Medlemskartotek er omlagt således at det kan bruges til at udskrive adresser når noget skal 

udsendes med post. 

 

Medlemsopkrævningen er omlagt til PBS. Denne ting kunne være et af de steder der kunne have 

forløbet bedre. Det har taget længere tid end vi havde forventet at få på plads, og faldet helt på 

plads er det ikke endnu. Men det kommer. I hovedsiden synes jeg det er en succes. Det er billigere, 

det er lettere og endelig bliver det meget nemmere at se hvem der har betalt og hvem der ikke har 

betalt. 
 

Vi har som jeg tidligere har sagt fået ryddet gamle økonomiske uoverensstemmelser af vejen, vi har 

også fået ryddet gamle uoverensstemmelser af anden art, af vejen.  Vi har sammen fundet en form 

for samarbejde, som vi alle kan være tjent med. Vi er med andre ord kommet med i Vejlauget, 

sammen med Ingershøj, Granly og Plantagen. Dette samarbejde har allerede haft resultater, som 

også kan ses i regnskabet og i landskabet. Det drejer sig om Lizzivej, Stykket fra Arnakkevej til 

Piavej er blevet lavet ikke bare lappet.  På dette stykke har der været huller i hverttilfælde i al den 

tid som jeg har haft sommerhus her i Kaldred. 

 

Vi er også blevet budt velkomne i fællesudvalget, et fællesudvalg som består af Ingershøj, 

Plantagen, Granly og Grundejerforeningen af 1967.  Det er dette udvalg der indstiller personer til 

Landliggerudvalget. Og det er med stor glæde jeg kan sige at det nu er en fra Birkely der har fået 

pladsen der, nemlig Anders Sevelsted. Jeg tager dette som et bevis på at vi er kommet ind i varmen 

sammen med de andre grundejerforeninger. Det tegner godt for fremtiden.  

 

Vi har også talt sammenlægninger med de andre, der er ikke bare sympati for tanken, der er også 

en vilje til at gå den vej. De andre Grundejerforeninger har samme problem som os, at for mange 

penge går til administration, og bestyrelsesaktiviteter og ikke til at levere de kerneydelser som vi er 

sat til at levere. Hvornår en sammenlægning kan finde sted ved jeg ikke, der går sikkert flere år, 

men jeg tror processen er sat i gang. 

 



Pasning af fællesarealer, dette område varetages af Flemming Møller og Anders Sevelsted.  Der 

arvede bestyrelsen en post i Budgettet der rækker til ca. 6 klipninger. Disse klipninger har det så 

været Flemming og Anders opgave at fordele bedst muligt afhængigt af hvor meget det regner eller 

hvor lidt det regner. Hvis generalforsamlingen mener der skal klippes flere gange om året så er det 

bare at afsætte flere penge til formålet, personligt synes jeg det nuværende niveau er udmærket.  

Det er ikke muligt med 6 klipninger om året at undgå at få våde fødder en gang imellem, selv på 

min egen græsplæne, der bliver slået mere end 6 gange om året får jeg våde fødder. 

 

Steder med plads til forbedring, vi skal have opkrævning og rapportering til at fungere optimalt 

sammen med PBS. 

 

Regnskabet blev også færdig gjort for sent således at den status der blev udsendt sammen med 

generalforsamlings indkaldelsen ikke var rigtig. Den rigtige er her nu og vil blive fremlagt under 

punktet regnskab. 

 

Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning og håbe at forsamlingen kan godkende 

denne.”” 

 
Anders tilføjede nogle oplysninger vedrørende landliggerudvalget og beskrev hvilke ting som 
udvalget beskæftiger sig med, såsom skydebanen, flyvepladsen, brandsikring, spørgsmål vedr. 
fællesveje m.v. Desuden berettede Anders omkring sammenlægningen af grundejerforeningerne i 
Kaldred. Foreløbig forsøger vi at lave en køreplan i samarbejde med Kommunen. Flemming 
berettede om de tiltag vi har lavet omkring veje og fællesarealer. Vi har Blandt andet skåret 
bevoksningen helt ned, på Tørvemosevej, som forsøg, med henblik på at billiggøre fremtidige 
vedligeholdelse af bevoksningen. Dette medførte en del kommentarer og spørgsmål vedrørende veje 
og grønne arealer. Samlet set godtog generalforsamlingen de tiltag bestyrelsen foreløbig har udført. 
Der var dog en del bekymring om hvordan vi beslutter tiltagene. Bestyrelsen gør selvfølgelig ikke 
noget før vi har orienteret medlemmerne. Der var også en del forespørgsler omkring enkeltsager, de 
berørte vil bestyrelsen hurtigst muligt kontakte. Beretningen blev herefter vedtaget, med 
overvældende flertal 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med det forbehold, at regnefejlen vedrørende 
kursreguleringen selvfølgelig bliver rettet. Der var spørgsmål om hvorfor man har taget af 
kassebeholdningen til betaling at asfaltarbejde på Lizzivej i stedet for, af henlæggelsesfonden 
vedrørende Lizzivej. Flemming svarede at vi får en meget bedre rente på fonden, end på de andre 
foreningskonti. Han valgte derfor at betale regningen over driften. 
 
Kontingent fortsætter uændret 625 kr. pr. parcel. Forslag vedrørende vedtægtsændringer henvises til 
Ekstraordinær Generalforsamling den 16. maj 2009. idet der ikke var fremmødt mindst halvdelen af 
medlemmerne. 
 
Forslag fra et medlem blev ligeledes henvist til den Ekstraordinære Generalforsamling. 
 
Helge Petersen og Børge Andersen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer 
 
Lis og Janne Voigt blev valgt som suppleanter 
 



Steen Barcelli og Pernille Liljensø , blev valgt til revisorer, Bjarne Jacobsen blev valgt til 
revisorsuppleant. 
 
Eventuelt blev brugt til en præsentation af de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer og revisorer.   
 
 
Referent  
Anders Sevelsted 


