
 

 

Referat fra Generalforsamling 

Grundejerforeningen Birkely. 02.04.2018 

 

Der er 19 fremmødte medlemmer og 3 fuldmagter. 

Ad. 1:  Kim Poulsen bliver valgt som ordstyrer.  

 

Ad. 2: Stemmetællere er: Steen Barcelli, Allan Thomsen og Mette Pontoppidan.  

 

Ad. 3: Formandens beretning v/Erik Flindt: 

 Formandens beretning godkendes.  

 

Ad. 4: Revideret regnskab v/ Mette Thomas: 

Mette indleder med at præcisere at hun ikke har revideret regnskabet. Det er ikke hendes 

opgave, og der er ikke i forhold til foreningens vedtægter krævet en ekstern revision.   

Hun har i samarbejde med foreningens kasserer udfærdiget regnskabet, som så efterfølgende 

som foreskrevet i vedtægterne, er blevet revideret af de to interne revisorer.  

Det noteres, at det fremover skal fremgå af regnskabet, at foreningens konto nr.:  

AL 53670514998 er en Opsparingskonto.  

Der er en stor overskridelse af budgettet for græsslåning. Der forklarer Mette med at man, da 

man lagde budgettet, havde overset at der i prisen for græsslåning i tilbuddet ikke var 

medregnet moms.  

 

Generalforsamlingen godkender regnskabet.  

 

Ad. 5: Nyt fra Landliggerudvalget v/ Martin Vejlgaard: 

Martin fortæller, at ud over at han repræsenterer Birkely, også repræsenterer de andre 

grundejerforeninger i Kaldred.  



Digelaug, Saltbæk Vig: Der arbejdes i landliggerudvalget på at lave et nyt digelaug, hvor alle de 

grundejere, som vil blive berørt af et evt. digebrud, bidrager til digelauget. Der er enkelte 

grundejere i vores forening, som vil kunne bliver berørt. 

Vandforsyning: Alle de små vandværker er urentable. Det diskuteres, om man evt. kan lægge 

vandværkerne sammen.  

Genbrug: Der kommer nye regler på genbrugspladsen. Vi skal fremover sortere langt mere.  

Tilkørselsvej, grusgraven: Der arbejdes på der bliver lavet en ny tilkørselsvej, så vi undgår den 

tunge trafik gennem vores område.  

 

Ad. 6:  Indkomne forslag fra bestyrelsen/medlemmer.  

A) Opsparingskonto: Kontoen er i øjeblikket allokeret udelukkende til asfaltveje. Bestyrelsen 

ønsker derudover at have muligheden for at bruge pengene til force majeure situationer. 

(Væltede træer o. lign.)  

Det diskuteres hvorvidt vores opsparing oprindeligt var til alle asfaltveje, eller det  

udelukkende  var til Lizzievej. Der er delte meninger om dette.  

Det påpeges at bestyrelsen allerede har mulighed for at bruge af foreningens midler i en 

force majeure situation.  

 

Forslaget vedtages med 18 stemmer for, 4 imod.  

 

B) Kontingentforhøjelse i 2019 (kr.: 50,00) 

Bestyrelsen vil gerne hæve kontingentet med 50 kr, til ialt 800 kr. 

Der har i 2017 været ekstra udgifter til vedligehold af fællesveje, fordi der er kommet 

mange huller i vejene pga. den megen regn. Da man kan forvente, at vi også fremover får 

vådt vejr, vil bestyrelsen gerne have mulighed for at afsætte flere midler til fællesvejene 

fremover.  

 

Forslaget vedtages med 14 stemmer for, 6 nej, en blank og en ugyldig stemme.  

 

C) Opsætningen af hjertestarter. 

Bestyrelsen vil gerne indkøbe en hjertestarter. De har talt med vore nabo 

grundejerforeninger, og de vil ligeledes forhøre sig om interesse hos deres medlemmer. 

Hvis vi anskaffer os en, skal den placeres centralt i vores område, men også strategisk i 

forhold til andre hjertestartere i området. 

Kaldred 67 har allerede opsat hjertestarter på Jansvej ved ”Rådhuset”. 

Formanden oplyser, at prisen vil ligge i omegnen af 23.000 kr i indkøb og derefter ca. 500 

kr årligt til vedligehold. En hjertestarter behøver strøm, og planen er at opsætte den på en 

såkaldt ”gravsten” – en SEAS NVE stander.  

Bestyrelsen vil finde ud af, om vores forsikring dækker en hjertestarter.  

 

Forslaget blev vedtaget med 18 stemmer for og 3 blanke.  

 



D) Forslag fra Martin Vejlgaard: 

 

Forslag 1: Vedrørende den før nævnte opsparingskonto.  

Martin frafalder forslaget. 

 

Forslag 2: Vedr. diverse ændringer i vedtægterne. 

 

2,A:§ 8 stk. 1: Første sætning udgår, og i stedet tilføjes ” Foreningen drives af en bestyrelse 

bestående af formand, kasserer, sekretær og 2 menige medlemmer, som vælges for 2 år 

ad gangen.  

 

Forslaget vedtages med 14 stemmer for, 2 imod og 2 blanke stemmer. 

 

2,B: § 8 stk 1: Efter sætningen med ”bestyrelsen konstituerer sig selv” tilføjes: ”Nogle af 

kassererens opgaver kan, efter bestyrelsens beslutning, udføres af ekstern revisor. 

 

Forslaget vedtages med 15 stemmer for, 0 imod. 

 

§ 8 lyder herefter i sin helhed således: ” 

”Foreningen drives af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, sekretær og 2 menige 

medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen. Der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige 

år og 3 på lige år. Efter hver Generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig selv.  Nogle af 

kassererens opgaver kan, efter bestyrelsens beslutning, udføres af ekstern revisor. Der 

vælges 2 suppleanter hvert år. Der vælges 2 revisorer og 1 revisorsuppleant hvert år. ” 

 

2,C: § 9 stk. 1: Efter første sætning indføjes: Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig, kan 

bestyrelsen egenhændigt til enhver tid supplere bestyrelsen med nyt 

medlem/medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.   

 

Forslaget vedtages med 20 stemmer for, ingen imod. 

 

§ 9 stk 1 lyder herefter i sin helhed således:   

”Hvis formand, kasserer eller sekretær udtræder af bestyrelsen midt i en valgperiode, kan 

bestyrelsen konstituere sig selv frem til førstkommende generalforsamling. Hvis 

bestyrelsen ikke er fuldtallig, kan bestyrelsen egenhændigt til enhver tid supplere 

bestyrelsen med nyt medlem/medlemmer indtil førstkommende generalforsamling. 

Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ned på 2 indkaldes til ekstraordinær 

generalforsamling. Fremgangsmåden for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 

skal følges i denne situation. ” 

 

2,D: § 10 stk 1: Tredje sætning:  Foreningens regnskab føres kun af en professionel revisor, 

udgår.  

 

Forslaget vedtages med 21 stemmer for, ingen imod. 

 

 



§ 10 stk 1 lyder herefter i sin helhed således: 

”Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen på grundlag af et af 

bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Regnskabet følger 

regnskabsåret. Foreningens kasserer håndterer bilag/regninger og et opdateret 

adressekartotek. Kontingent betales for et år ad gangen og skal være betalt senest d. 31/1. 

Der betales kontingent for hver parcel foreningen er ejer af. ” 

 

Ad. 7: Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år, ved revisor 

Mette Thomas.  

 Mette gennemgik budgettet.  

Der var et spørgsmål om hvorfor man ikke har afsat midler til advokatbistand. Formanden 

fortalte i sin beretning, at der i år vil være to kontingents sager, som går til inkasso. 

Forklaringen lød, at det ikke har været nødvendigt de sidste par år, så derfor troede man ikke, 

det ville blive tilfældet.  

Der var bemærkninger til at man ikke i sidste års budget var opmærksom på at prisen i 

tilbuddet for græsslåning var minus moms, og at det derfor førte til en stor overskridelse af 

budgettet.   

 

 Budgettet vedtages med 21 stemmer for, ingen imod.  

 

Ad. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

 Connie Nielsen er på genvalg. Hun genvælges.  

 Erik Flindt stopper.  

Jette Jørgensen og Susanne Poulsen vælges som bestyrelsesmedlemmer.  

Allen Thomsen og Jesper Gylling vælges som suppleanter.  

Kirsten Villien og Grete Thorø genvælges som interne revisorer.  

Martin Vejlgaard vælges som intern revisor suppleant.  

Ad. 9:  Eventuelt.  

 Jesper Gylling fortalte om fibernet. Man kan tilmelde sig via Facebook inden d. 1/5.  

Der ligger også information om fibernet samt et link til tilmelding på foreningens 

hjemmeside: www.gf-birkely.dk 

 

 

Referent: Grete Thorø. 



 

P.S.: Den opmærksomme læser vil bemærke at det samlede stemmetal ikke er det samme i de forskellige 

afstemninger. Det er ikke en fejl, men skyldes at enkelte medlemmer enten er gået tidligt hjem, har valgt 

ikke at stemme eller har været midlertidigt fraværende under afstemningerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Lynhurtigt fibernet i Kaldred 
 
Der er nu en enestående chance for at få installeret fibernet i Jeres sommerhus, hvis I tilmelder jer inden 1. 
maj 2018. 
 
Fibia har tilbudt grundejerforeningen at installere fibernettet for kun 
1995,- kroner per sommerhus, hvis der kan samles 46 interesserede. 24 har allerede meldt sig til. 
 
Fibernet er langt hurtigere end ADSL-teknologien, der bruger de gamle telefonkabler og er ved at nå dets 
maksimale potentiale. Fibernet bliver til stadighed hurtigere og hurtiger, og kan naturligvis både levere TV, 
internet og streaming-tjenester. 
 
At have fiber installeret er allerede i dag et salgsargument når boligen skal sælges, og det vil gøre boligen 
mere attraktiv. 
 
Samtidig er der mulighed for et særligt sommerhus-abonnement, der kan sættes i bero de måneder man 
ikke er til stede, så det kun koster 49,- kroner om måneden. 
 

Du kan tilmelde dig her: http://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/kaldred/birkely/ 

 

Har du spørgsmål til dette, kan du stille dem til Jesper Gylling (ambassadør på fiber-projektet) på 

facebook-gruppen: Grundejerforeningen Birkely i Kaldred  

Direkte link her: https://www.facebook.com/groups/167743893280474/ 

 

 

 

 

 

 

Lørdag den 21. april 2018 fra kl. 10:00 til kl. 12:30 kan I møde Brian 

Guldberg fra Fibia på hjørnet af Granlyvej og Tørvemosevej. Han ser 

frem til at fortælle jer om fremtidssikring af vores sommerhuse, når vi 

får lagt fiber ind - jah altså hvis vi opnår behovet for antal tilmeldinger. 

 

http://www.fibia.dk/privat/subsites/fiberbyer/kaldred/birkely/
https://www.facebook.com/groups/167743893280474/

