
 

 

Generalforsamling Grundejerforeningen Birkely 
Lørdag den 21. marts 2015 

 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og 3 stemmetællere 

2.  Bestyrelsens beretning 

3.  Fremlæggelse af revideret regnskab for år 2014 

4.  Forslag fra bestyrelsen. Ingen 

5.  Forslag fra medlemmer. Ingen 

6.  Godkendelse af budget, samt fastsættelse af kontingent 

7.  Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.      

         a)  Kirsten Villien for 1 år, Ruth Barcelli og Jesper Mose for 2 år, alle ønsker      

               genvalg 

         b)  Valg af  2 suppleanter til bestyrelsen. 

         c)  Valg af  2 revisorer og 1 revisor suppleant. 

      

      8.  Eventuelt. Her kan intet vedtages. 

 

Tilstede :  27 personer, hvoraf 22 var stemmeberettiget. 

 

1. Martin Vejlgaard blev foreslået og valgt. 3 stemmetællere blev valgt. 

           Martin takkede for valget. 

2. Formanden (Jesper Mose) fremlagde bestyrelsens beretning. 

Ingen spørgsmål eller kommentar – så beretning blev vedtaget 

3. Kasseren Grethe Thorø gennemgik regnskab. 

          Spørgsmål fra salen om hvad Nets var – blev forklaret af Grethe . Et medlem 

          roste bestyrelsen for at vi prøvede at spare ved bl.a. porto  - ved at vi manuelt     

          omdelte bl.a. indkaldelse til generalforsamling. 

4. Ingen 

5. Ingen 

6. Kasseren Grethe Thorø gennemgik budget. 

           Fra salen: Dejlig opdeling af poster i budgettet, så man bedre kan se hvad   

           pengene bruges til. 

           Fra salen: Fint at vi kan opspare – hvad skal opsparing bruges til?  Og det 

           er dejligt at der p.t. ikke er nogen kontingentforhøjelse. 

           Fra salen: Der blev stillet spørgsmål om kloakering... 

           Svar fra Formanden:  Ingen grund til kontingentforhøjelse lige nu...så må vi 

           se fremover om det kommer på tale...for det bliver dyrt når vi skal have lavet 

           asfaltarbejde på Lizzievej. Som oplyst under beretningen – så vil kontin- 

           gentopkrævning fremover ske via vor bank, som sender opkrævning ud – hvis      

           der ikke bliver betalt, sender banken rykker 1. Bliver der stadig ikke betalt, 

           sendes det til incasso. 

           Omkring kloak så lad os tage det under punktet eventuelt. 



 

 

           Fra salen: For år tilbage talte man om at få lukket Tørvemosevej i den ene 

           ende for at spare på asfalten. Der er i dag megen gennemkørsel. 

           Svar: Vi er flere grundejerforeninger der fælles vedligeholder Tørvemosevej. 

           Angående lukning i den ene ende – så er det noget der skal via kommunen. 

           Fra salen: Medlemmerne synes at man i bestyrelsen skal arbejde videre på at 

           vejen lukkes i den ene ende. 

           Svar: Det må være noget landliggerudvalget kan tage op – og sende videre til 

           kommunen. 

            

           Budget godkendt. 

 

7. a)  Kirsten Villien valgt for 1 år 

                Ruth Barcelli og Jesper Mose valgt for 2 år. 

           b)  Pia Flint  og  Bjarne Jørgensen valgt 1 år som suppleanter til bestyrelsen    

           c)  Ralf Holmgaard og Flemming Worsøe blev valgt for 1 år som revisorer 

                 Bente Pedersen valgt for 1 år som revisor suppleant. 

 

           Under valget til suppeanter til bestyrelsen var flere kommentar fra salen 

           omkring, hvem der kunne opstille til valget. Konklusionen blev, at man 

           opfordrede bestyrelsen til at arbejde på en vedtægtændring (til næste gene- 

           ralforsamling), således at man ikke nødvendigvis skulle stå med på skøde for 

           at kunne lade sig opstille til valg til bestyrelsen. 

 

     8.  Under eventuelt oplyste Martin Vejlgaard (som sidder i landliggerudvalget), at 

          der vil komme en rapport fra Kommunen omkring kloakering, så man må vente        

          til den foreligger. 

          Formanden foreslår at vores webmaster kan lægge noget på vor hjemmeside 

         omkring kloakering, så medlemmerne via hjemmesiden kan følge med her. 

         Formanden oplyser desuden, at der på de veje hvor svingene bliver skåret, vil 

         der blive lagt sten i hjørnerne. Forsamlingen så positivt på dette initiativ. 

          Martin Vejlgaard orienterede om at Mogens fra Kaldredgården har planer om 

          at anlægge en badesø, og ville høre hvad medlemmerne syntes om det. 

         Fra Salen: Der var kun positive kommentarer omkring disse planer. 

         Dog vil Grundejerforeningen sørge for at Lizzievej IKKE skal benyttes til 

         parkeringsplads m.m. for gæster til badesøen. 

         Fra Salen: Vi går meget op i at Hunde høm-høm samles op, hvorfor gør vi ikke 

         noget ved hestepærerne ??? 

         Svar:  Vi må tage fat i rytterne og forklare dem problemet. 

         Fra salen: Der blev spurgt om Grundejerforeningen havde bedt Rosenvej 2 om 

         at rydde grunden for træer... 

         Svar: Det har vi IKKE....vi har kun bedt om at det væltede træ blev fjernet, da 

         det kunne være til fare for at vælte ud over vejen og måske skade nogen. 

        

         Generalforsamling slut. 


