
Referat af den ordinære Generalforsamling, i Grundejerforeningen Birkely  

D.28. april kl. 1100. i forsamlingshuset Eskebjerg.  

34 stemmeberettigede var tilstede deraf var der 3 fuldmagter.  

Formanden Ole Brudsø, bød velkommen og håbede på en god og konstruktiv generalforsamling.  

Pkt.1 Valg til ordstyrer.  

Erik Flint blev foreslået. Og han blev valgt til ordstyrer.  

Han bekendtgjorde at generalforsamlingen var rettidig og lovligt indkaldt.  

Pkt 2.  

Formandens beretning.  

Formanden gennemgik årets hændelser. Bl.a. klipning samt reparation af vejene  

Der blev til formanden spurgt hvorfor der ikke var udsendt referat fra 2011 på vores hjemmeside  

Samt at vores hjemmeside ikke var opdateret. bl.a. at et medlem som ikke var tilknyttet bestyrelsen mere, stadig 

var opført på denne.  

Formanden lovede at dette ville blive gjort snarest muligt.  

Beretningen blev herefter godkendt.  

Pkt .3  

Regnskab.  

Kasserer Helge Petersen gennemgik regnskabet, og der var kun et medlem der mente at vores udgifter var for 

store til vores tlf. tilskud, dette blev dog afvist af Formand samt kasserer.  

Der var også spørgsmål vedrørende porto udgifter. Når vi skulle indkalde til generalforsamling. Et medlem 

mente at vi kunne sende det ud med e-mail og oplyse det på vores hjemmeside, dette kunne formanden dog 

oplyse at det ikke kunne lade sig gøre ifølge loven, da skal vi sende det ud med normal brev. der var en der 

stemte imod.Kasseren oplyste at der ikke kom nogen kontingent forhøjelse  

Regnskabet blev godkendt,  

Pkt.4  

Forslag fra medlemmer  

Der var et forslag ang. Petanquebane, forslaget blev sendt til afstemning, og nedstemt da der ikke var 2/3 f 

stemmer for forslaget.  

Et medlem stillede forslag om valg til bestyrelsen skulle ske hvert år dette blev nedstemt med 13for og 17 imod.  

Pkt 5 Valg til bestyrelse.  

Formand Ole Brudsø samt Anders Sevelsted var på valg og blev valgt Bjarne Jørgensen aftrådte og suppleant 

Erik Larsen blev valgt i stedet for Bjarne Jørgensen.  

Valg af suppleanter til bestyrelse. Rie Daugaard opstillede og blev valgt Ruth Barcelli blev ligeledes valgt.  

Valg Af revisorer og 1 suppleant De 2 revisorer blev genvalgt og som suppleant blev Grethe Thorøe valgt  

Pkt.6  

Eventuelt. 

Igen i år de samme problemer med hunde efterladenskaber samt stærk kørsel der opfordres fra bestyrelsen at 

man tager hensyn hertil.  

Vores postkasser skal være opstillet i skel ud for ens parcel.  

I år har foreningen 40 års jubilæum, og i anledning var der opfordring til sammenkomst /fest,  

Dette ville Jannie påtage sig at undersøge om dette kunne lade sig gøre.  

Til sidst et opråb fra kasserer, husk at melde adresse forandring, samt ejerskifte, da det er et større arbejde at 

finde ud af det.  

PBV.  

Børge C.Andersen  

 


