
 

Grundejerforeningen Birkely  •  www.gf-birkely.dk 

 

Referat af generalforsamling for GF- Birkely 

9.april 2016 Eskebjerg forsamlingshus. 

Antal fremmødte 37, heraf 27 stemmeberettigede.  

Valg af dirigent: - Erik Flindt,  

3 stemmetællere: Tina Møller, Carl Henriksen, Steen Barcelli  

Formandens beretning: 
Året er gået stille og roligt, vi har fået afsluttet Lizzievej, og resultatet ser lidt spinkelt ud, men ifølge vores 
gartner skal det nok blive pænt. 
Grunden til at vi gik så grundig til værks var at vi skulle have rodfræset rødderne fra de poppeltræer der 
stod på arealet. 
Vi har budgetteret med, at vi skal have slået græs 8-10 gange om året. Vi indhentede tilbud fra vore 
entreprenør, og fik en billigere pris end sidste år. 
Vi opfordrer endnu en gang til, at hundeejere tager hånd om deres hundes efterladenskaber. 
 
Vi har indhentet tilbud på etablering af 3 vejbump på Tørvemosevej. Prisen bliver ca. 25.000,-  pr. stk. og 
finansieres af flere grundejerforeninger efter en fordelingsnøgle. 
Vi har besluttet at vi fra 2017, pålægger en kontingent stigning på kr. 100,- pr. medlem. Denne merindtægt 
går sammen med vores opsparing til etablering af nyt asfalt på Lizzievej. 
Jeg har en aktuelt sag hvor 1100 m asfalt koster 900.000kr og Lizzievej er ca. 450 m lang, så det vil give en 
udgift på ca. 400.000kr. 
Når jeg nu er ved kontingenter, der sagde vi sidste år, at dem der ikke betalte deres kontingents til tiden, 
ville blive sendt til vores advokat og blive kørt som en inkasso sag. Dem har vi haft 3 kørende af i år. 
Foreningens telefon vil blive nedlagt på grund af manglende henvendelser og vi er super glade for at dem 
der henvender sig gør det pr. mail. 
Vi har også repareret vores informationstavler. 
Jeg kan oplyse at der er blevet solgt 5 sommerhuse i 2015. 
 
Vi har på vores fællesmøder talt om at der skulle opsættes 2 hjertestartere, i de områder der gælder for gf. 
Plantagen/ Granly/ Ingers Høj og Birkely. Ved anskaffelsen af disse 2 hjertestartere vil udgiften være ca. 
7.500kr for Birkely.  (Grundejerforingen Kaldred 1967 har sat en hjertestarter op på Jansvej. Lige ud til 
Eskebjergsvej) 
 
 
Der er kommet forslag fra en gf. om vi skulle samlægge de 4 gr. foreninger Plantagen/Granly/ Ingers Høj og 
Birkely og samtidig få ophævet de gamle servitutter. Det er så nyt at jeg fik en mail sidst i marts, så jeg ved 
faktisk ikke mere. 
Til slut, så vil jeg bare sige vi skal passe på hinanden og skriv ned hvis der kører udenlandske kassevogne og 
skriv registrerings nummeret ned, på denne måde kan vi hjælpe hinanden, det er aldrig rart at se der har 
været indbrud. 
 
Med venlig hilsen 
Formand Jesper Mose. 
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Fra salen: 
Der er klager over hestelort på stierne. Jesper undersøger om vi kan gøre noget. 
Forslag om at hjertestarter nr.2 sættes op ved grillen.  Men det er for tæt på hjertestarter nr. 1 som er på 
Jansvej.  
De 4 grundejerforeninger vil på kommende fællesmøde beslutte hvor de 2 hjertestarter skal placeres. 
  
Spørgsmål til vejbump: Man mener ikke at trafikken er så massiv på Tørvemosevej, at 3 stk. vejbump er 
relevant.  Evt. en trafiktælling ville være en god ide i første omgang. Jesper undersøger. 
Der var stemning for at vi brugte flere penge på vores grusveje. 
 
Forslag fra bestyrelsen: 
Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 
 
Budgettet: 
Blev godkendt uden bemærkninger. 
Bestyrelsen forslog at kontingentet blev forhøjet med 100 kr. pr. 2017.  Forslaget blev vedtaget. 
 
Landlæggerudvalget v/Martin Vejgaard: 
Tømning af skraldebøtter er nu om mandagen hver 14 dag, og i juni, juli og august hver uge. 
Der er ikke blevet arbejdet mere med byggeprocenten, men sagen er sat på dagsorden i udvalget. 
 
Bestyrelsesmedlemmer: Grete Thorø, Kirsten Villien, ønsker ikke genvalg. Tak for godt arbejde i gf-birkely. 
Suppleanter: Bjarne Jørgensen og Pia Flindt, ønsker ikke genvalg. Tak for godt arbejde i gf-birkely. 
 
Erik Flindt blev valgt til bestyrelsen.  Velkommen til Erik. 
 
Revisor:  Grete Thorø / Christian Amitsbøl.  
Lissen Mose blev valgt som revisorsuppleanter. 
 
Da der ikke blev valgt nok bestyrelsesmedlemmer, fik bestyrelsen salens godkendelse, til at søge 
bestyrelsesmedlemmer efterfølgende. 
 
 
Bestyrelsen har valgt at få et tilbud fra 2 revisorer, da der ikke er nogen i bestyrelsen som pt. synes de 
magter opgaven som kasserer. 
 
 
 
Underskrift 
  
Jesper Mose 
 
Connie Nielsen 
 
Ruth Barcelli 
 
Erik Flindt 
 

 


