
 

 

Generalforsamling Grundejerforeningen Birkely 

Lørdag den 19 april 2014 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen, vedtægtsændringer. 

5. Forslag fra medlemmerne. 

6. Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent. 

7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen for 2 år. 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Martin Vejlgaard ønsker genvalg, samt 1    

mere. 

9.  Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant. 

10.  Eventuelt. Her kan intet vedtages. 

Tilstede: 52 personer, hvoraf 36 var stemmeberettiget. 

1. Martin Vejlgaard blev valgt til dirigent, og der blev valgt 3 stemmetællere. 

Martin oplyste at der var indkaldt rettidigt. 

2. Formanden (Jesper Mose) fremlagde bestyrelsens beretning. 

Fra salen: Kunne beretningen blive sendt med ud sammen med indkaldelsen? 

Svar: Det vil vi tage med i vores overvejelse til næste år. 

Fra salen: Hvad sker der med de tomme grunde ved gården? 

Svar: Udstykningen er indtil videre indstillet 

Fra salen: Der er blevet fældet for mange træer på Lizzivej. 

Fra salen: Kunne de, der ville have brænde, ikke hente de væltede træer som 

ligger på fællesarealet? 

Svar: Nej, det er ikke vores mere. 
 

Beretningen blev vedtaget. 
 

3. Kassereren  (Grete Thorø) gennemgik regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

Punkt 4 og 5 rykkes til senere tidspunkt, da advokaten ikke er til stede endnu. 



 

 

6. Grete Thorø gennemgik budgettet. 

Fra salen: Forslag om forebyggende arbejde på Tørvemosevej af rødder, som 

ødelægger asfalten. 

Fra salen: Utilfreds med at der bruges så mange penge på advokat. 

Fra salen: Kan budgettet ikke laves sådan, så vi kan se 2 år frem? 

Svar: Det tager vi med i vores overvejelser til næste år. 

Budgettet blev godkendt. 

7. Grete Thorø blev valgt for 2 år. 

Connie Nielsen blev valgt for 2 år. 

Karin Olsen blev valgt for 2 år. 

8. Martin Vejlgaard blev valgt for 1 år. 

Kirsten Villien blev valgt for 1 år. 

9. Ralf Holmgaard blev valgt for 1 år som revisor. 

Flemming Worsøe blev valgt for 1 år som revisor. 

Ulla Jeppesen blev valgt for 1 år som revisor suppleant. 

 

4. Gennemgang af vedtægter: 

§4 stk.1, indsættes ordene er kun en service, mellem ordene område/ eller. 

§6 stk. 1, der skal tilføjes: Bestyrelsen skal have mulighed for at undersøge, 

hvem der juridisk er ejer af parcellen på generalforsamlingen ved tvivl . 

§6 stk. 2, ordet til indføres mellem indkaldelse/ den i sidste linje. 

§8 stk1, var der ændrings forslag fra et medlem, og dette forslag blev 

forkastet med 1 for og 31 imod. Bestyrelsens forslag blev godkendt. 

§10 stk.1, der indsættes i §10 stk. 1, i anden linje efter regnskabsår. 

Regnskabet følger kalender året. Kontingent betales…………… 

§7 stk 2 er en gentagelse af bestemmelsen i § 9 stk 1,hvorfor § 7 stk. 2 udgik 

og § 7 bliv herefter tilrettet. 

Til slut blev der afholdt en afstemning om de samlede vedtægts ændringer: 

34 for og 0 imod. 

Vedtægts ændringerne blev vedtaget. 



 

 

På baggrund af dette resultat, bliver der afholdt en ekstra ordinær 

generalforsamling: Lørdag den 3 maj kl. 10.00, for at bekræfte vedtagelsen af 

vedtægtsændringerne. 

Advokaten gav en kort orientering ang. Servitutter og bygningsgrad. 

Generalforsamlingen blev enige om, at det var noget bestyrelsen skulle arbejde 

videre  med, også selv om det har en økonomisk konsekvens ( advokat ) for 

foreningen.   

10. Fra salen: Arbejder bestyrelsen med sammenlægning med de andre 

grundejerforeninger. 

Jesper: Nej, jeg lavede en forespørgelse, på et fællesmøde, med de andre 

grundejerforeninger. Svaret var, at de ikke havde noget kendskab til nogen 

sammenlægning. 

 

Jesper takkede for god ro og orden, og håber vi ses den 3 maj til ekstra ordinær 

generalforsamlingen på Smakkerup Kro. 

 

 
Referant.  Lissen Lerkær                                  Dirigent. Martin Vejlgaard 

 

_____________________________             __________________________________ 


