
Generalforsamlingsreferat for Grundejerforeningen Birkely 
søndag den 25. april 2010 kl. 11.00, Kig ind, Eskebjergvej. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretning fra bestyrelsen 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent 
5. Forslag fra medlemmerne 
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen (formanden på valg) 
7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
8. Valg af to revisorer, samt en revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

 
 
Formanden startede med at orientere forsamlingen om at Flemming Mølbak Larsen ikke er mere, 
Flemming afgik ved døden den 02.01.10 
 
ad.1 
Bestyrelsen foreslog Bjarne Jørgensen, som blev valgt uden modkandidater. 
 
ad.2 
Formanden aflagde bestyrelsens beretning  
Formanden takkede Helge Petersen som med meget kort varsel trådte ind som kasserer og hurtigt 
fik styr på det hele. 
Angående et gammelt forhold fra 2006 hvor den daværende bestyrelse lod beskære beplantning på 
en grund, så tabte Birkely denne sag i Byretten, sagen blev ikke anket videre på anbefaling af 
foreningens advokat. Det tabte vi 11.000 kr på. Hvad kan vi lære af denne sag: hvis vi skulle gøre 
noget tilsvarende, skal vi være helt sikre på at vi kan dokumentere at vi har kommunikeret med 
medlemmet. 
Der havde været et enkelt møde i vejlauget, der dog ikke drejede sig om noget i Birkely. Der havde 
været afholdt 2 møder i fællesudvalget. For at få aftalt hvad vores repræsentant i 
Landliggerudvalget anders sevelsted skal komme med der.  
Anders fortalte om arbejdet i Landliggerudvalget: Glædelige nyheder omkring nye brugervenlige 
åbningstider på genbrugspladsen. Sammenlægningsplaner for grundejerforeningerne står lidt i 
stampe, ikke at der ikke bliver arbejdet på sagen, men det ser ud til at blive dyrt pga. klausuler der 
skal tinglyses på ny. Generalforsamlingen gav udtryk for stor opbakning til at der arbejdes videre på 
sagen.  
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
ad.3 
Regnskabet blev forelagt og godkendt. Der blev udtrykt ros til bestyrelsen, for at de administrative 
omkostninger er nedbragt betydeligt. Der var en forespørgsel til regnskabet vedr. 
aktiebeholdningen, og dens indplacering i formuen. Fejlen blev som tidligere nævnt rettet inden den 
ekstraordinære generalforsamling i 2009, og er dermed på plads. 
 
ad.4 
Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på 50 kr. om året, med den begrundelse at vi skal bruge 
flere penge på vedligeholdelse af vejene, og vi slår græs to gange mere på fællesarealerne i år, efter 



medlemmernes ønske. Forslaget blev vedtaget med 3 stemmer imod, og kontingentet vil fremover 
være 650 kr. pr. år. Opkræves i 2011. 
 
ad.5 
Ingen indkomne forslag. 
 
ad.6  
Ole og Flemming var på valg, Ole var villig til genvalg. Bjarne stillede op i stedet for Flemming. 
Begge blev valgt for 2 år. 
 
ad.7  
Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  Janne Grønager modtog genvalg, og Pia Flindt stillede op, 
begge blev valgt for 1 år.  
 
ad.8 
Til revisorer genvalgtes Pernille Liljensøe og Steen Barcelli. Til revisorsuppleant valgtes Bjarne 
Jacobsen. 
 
ad.9 
Der blev taget en del enkeltsager op, bl.a. om træer, veje, støv, stammer, hesteridning i området, 
udendørs brændeovne og kvaliteten af vores entreprenørs arbejde mv. 
Som lovet vil bestyrelsen vende tilbage til alle relevante sager. 
 
 
referent 
Anders Sevelsted         
     
 


