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INDKALDELSE 

Ordinær generalforsamling, Søndag D. 22. april 2018 kl. 11.00 

 Eskebjerg forsamlingshus 

Nyløkkevej 2. 4593 Eskebjerg. 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

 

2. Valg af stemmetællere 

 

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 

 

4. Godkendelse af regnskab for 2018 

 

5. Godkendelse af budget 2019 

 

6. Indkomne forslag: Se bilag 1-4 

 

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, 2 årig periode.  

På valg er:  

Ruth Barcelli    modtager genvalg  

Benny Hansen            modtager genvalg  

 

8. Valg af et bestyrelsesmedlem for 1 årig periode 

 

9. Valg af 2 suppleanter 1 årig periode.  

Nuværende: Allan Thomsen modtager genvalg   

Jesper Haaber Gylling modtager genvalg  

 

10. Valg af revisorer 

Nuværende:  Grete Thorø  modtager genvalg  

Kirsten Villien modtager genvalg  

 

11. Valg af revisorsuppleant 

Nuværende:  Martin Vejlgaard modtager genvalg  

 

12. Landliggerudvalg. I skrivende stund har vi ikke modtaget referat fra det afholdte møde. D. 

14. marts 

 

13. Evt. 
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Bestyrelsesberetning 2018. 

Efter at bestyrelsen i det meste af 2017 var nede på 3-4 medlemmer, kom vi ved generalforsamlingen 2018 

op på 5 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Mange af vores store opgaver, b.la. Lizzivej og 

Tørvemosevej har ligget stille, men er nu enten færdige, eller igangværende. 

Der er blevet solgt ca. 10 Sommerhuse i 2018/19.  

Der har været en del problemer med at få oplysninger om nye ejere ved salg, og vores medlemskartotek 

har været mangelfuldt. Husk altid at give bestyrelsen besked ved salg eller ændringer af mail og flytning. 

 

Vi har i 2018/19 været stærkt udfordret ved den årlige kontingent opkrævning. Dette skyldes manglende 

opdatering af bankens system. Arbejdernes Landsbank nedlægger den afdeling som står for inddrivelse af 

kontingent og serviceopkrævninger, ved udgangen af 2019.  

Vi har arbejdet massivt med at opdatere vores medlemskartotek.  

Det lykkedes desværre ikke at komme i mål, før bankens deadline for udsendelse af kontingentopkrævning 

(medio december). Der har efterfølgende været en del udfordringer vedr. opkrævning, og vi har været i 

kontakt med en hel del grundejere, og har i den sammenhæng kun mødt positivitet og hjælpsomhed. Vi 

takker for jeres tålmodighed, godt samarbejde, og ikke mindst mange hyggelige samtaler.  

 

Nyt opkrævningssystem 

Efter nogen søgen, varme anbefalinger og stor hjælp fra Grundejerforeningen Kaldred67, besluttede 

bestyrelsen at abonnere på Forening-let, det dækker foreningens nuværende behov fuldt ud.   

Vi går i gang med oprettelse umiddelbart efter generalforsamlingen, og der vil i den forbindelse blive sendt 

information ud til alle når vi ved mere om proceduren.  

Bestyrelsen har et forslag med, om at der fremover vil blive opkrævet kr.50,-  via kontingentet, hvis man 

ønsker at modtage post via post- nord,(indkaldelse til generalforsamling) samt ønsker at benytte girokort til 

indbetaling af kontingent.  

Vi går gerne rundt i vores område med post, og vil i den forbindelse gerne opfordre alle til at tømme deres 

postkasser for aviser og reklamer. Der er også en del ubrugelige postkasser i området. 

 

Udgifter til Lizzivej.  

Bestyrelsen har modtaget en del henvendelser omkring vejrabatternes tilstand/udseende på Lizzivej, 

mellem Rønvej og Stjernevej (begge sider). Bestyrelsen besluttede, en gang for alle, at bringe rabatterne i 

en sådan stand, at det fremadrettet blev pænere og samtidig lettere at vedligeholde til en rimelig pris. 

Bestyrelsen vurderede de økonomiske aspekter i renoveringen. Der skulle renses op, luges, fyldes op med 

buske, der hvor buske var gået ud. Der skulle fjernes nogle grantræer, da de, iflg. gartneren ikke havde 

optimale vækstbetingelser. Der skulle fældes popler, fræses og planeres mellem buske og popler, da der 

var dybe spor efter entreprenørmaskinerne, der tidligere var brugt, og slutteligt skulle der sås græs. 

Vi mener nu at arbejdet på Lizzivej er færdigt, og den indgår i den almindelige  vedligeholdelse af vores 

fællesarealer.  
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Tørvemosevej. 

Planen her er indklipning/beskæring i samarbejde med Plantagen og Ingershøj, så hele vejen bliver ensartet 

at se på. Vi vil i 2019/20 bruge en del penge på at renovere vores del af det grønne på Tørvemosevej.  Vi vil, 

som på Lizzivej, sætte buske og så græs, så områderne derefter kan indgå i almindlig vedligeholdes. 

 

Veje i 2018 

Vi er begyndt at lægge skærver på vore grusveje, med et godt resultat, da det har vist sig at hastigheden er 

blevet nedsat. Ligeledes støver det næsten ikke, og vi er fri for at bruge det dyre støvbinding.    

Vi er nået ca. halvvejs med vejene, og flere kommer til i 2019. 

Vi kan også konstatere at vejene holder bedre og at vi næsten ingen huller har. 

Fibia 

Fibia er nu ved at lægge sidste hånd på deres arbejde med at lægge fiber ind. 

Der har været et godt samarbejde med deres entreprenører i området, og de har ryddet pænt op efter sig, 

og efterladt området næsten som det var før de begyndte. Der er et par huller hist og her som skal fyldes 

op, og nogle steder er rabatten sunket lidt, og skal udjævnes. Men i det store hele er samarbejdet hidtil 

gået godt. 

Alle spørgsmål i forbindelse med fibernet og oprettelse skal forgår via Fibias hjemmeside. 

 

Sammenlægningen. 

Vi har i løbet af 2018 holdt en del møder med grundejerforeningerne, Plantagen og Ingershøj vedr. 

fællesretning for grønne områder, og er pt. ved at udarbejde logistikken for græsslåningsintervaller m.m. 

 

Bestyrelsen har et forslag på dagsordenen, om deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Plantagen og 

Ingershøj til vores generalforsamling. Plantagen og Ingershøj vil have tilsvarende punkt på deres dagsorden. 

Det vi lette samarbejdet fremadrettet, at vi har hørt de forskellige punkter som har været oppe på 

møderne. 

Da foreningerne får slået græs forskellige antal gange, blev vi enige om, at forsøge at udarbejde et fælles 

udbud, og en enhedspris på græsslåning, bekæmpelse af muldvarpeskud, klip af vendepladser, klip ved 

store hvide sten, vejskilte, chikaner, samt indklip ved udkørsler fra sideveje og ud til de større veje.  

Ud fra priserne kan de enkelte foreninger tilkøbe sig yderligere antal gange.  

 

Der er desuden forslag om rettelse i vores ordensreglement, så de bliver næsten enslydende. De tre 

grundejerforeninger har kigget hinanden over skulderen, da de i sin tid blev udarbejdet, så der er ikke lavet 

så mange ændringer, det har mest været tilretning. 
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Kaldred d. 28. januar 2019 

 

 

 

 

Bilag 1. 

 

Deltagelse ved hinandens generalforsamlinger 

Et til to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Plantagen, Ingershøj og Bikely, kan overvære hinandens 

generalforsamling, selvfølgelig uden stemmeret.  

Fælles viden kan fremadrettet gavne samarbejdet i forhold til sammenlægning.  

 

Bilag 1 A 

 

Vedtages forslag 1 foreslås flg. ændringer i vedtægterne 

Et til to bestyrelsesmedlemmer fra henholdsvis Plantagen, Ingershøj og Bikely, kan overvære hinandens 

generalforsamling, selvfølgelig uden stemmeret.  

Fælles viden kan fremadrettet gavne samarbejdet i forhold til sammenlægning.  

Tilføjes ovennævnte forslag i vedtægternes § 5 som stk. 5 

 

 

Bilag 2 

 

Henlæggelse til foreningens 50 års Jubilæumsfest 

Henlæggelse af kr. 25.000 til Birkely´s til afholdelse af foreningens 50 års jubilæumsfest 2022.  

Første gang i budget 2020. 

 

 

Bilag 3 

 

Vedr. Kontingentindbetaling via  Girokort  

Sker indbetaling af kontingent via Girokort, opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,- . 

 

Bilag 3 A 

 

Vedtages forslag 3 foreslås flg. ændringer i vedtægterne.  

Sker indbetaling af kontingent via Girokort, opkræves et administrationsgebyr på kr. 50,-. 

Tilføjes ovennævnte sætning i § 10  stk. 1 efter næstsidste sætning (kontingent betales for et år ad gangen 

og skal være betalt senest d. 31/1. 

 

Bilag 4 

Revideret ordensreglement. 
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Ordensreglement for Grundejerforeningen Birkely 

 
1. Generelt. 

Foreningens veje, anlæg og grønne områder er sat under medlemmernes og deres 

gæsters beskyttelse.  

2. Færdsel. 

Kørsel med enhver form for motorkøretøj må kun ske på vejene. Højeste tilladte hastighed 

er 30 km/t. Hastigheden skal i øvrigt altid afpasses efter forholdene, og kan derfor være 

lavere end 30 km/t, af hensyn til områdets børn og dyreliv, minimering af støvgener samt 

forlængelse af vejenes holdbarhed.  

Enhver form for væddeløbskørsel er forbudt, dette gælder også cykler og knallerter.  

Al øvrig færdsel på foreningens fællesarealer, som ikke er anlagte veje eller stier, skal 

foregå til fods. 

3. Skydevåben/farlig leg 

Brug af alle former for skydevåben inkl. luftbøsser er strengt forbudt på foreningens arealer 

og veje – hjælp med at sikre at evt. overtrædelser bliver anmeldt til Politiet. 

Farlig leg med flitsbuer og slangebøsser etc. er ligeledes strengt forbudt på foreningens 

arealer og veje.  

4. Husdyr. 

Hundeejere skal sørge for, at hundene ikke strejfer om, og dermed er til gene for omkring 

boende. Ligeledes skal hundeejere drage omsorg for, at hundene ikke generer med unødig 

hundeglam samt opsamle hundens efterladenskaber på fællesarealer. 

Jf. hundeloven skal hunde uden for parcellen føres i snor, alternativt være i følgeskab med 

en person, der har fuld kontrol over den. 

5. Medlemmernes vedligeholdelsespligt. 

Det pålægges medlemmerne at renholde samt foretage løbende græsslåning af 

græsrabatten uden for deres parcel. 

Jf. deklaration for området skal medlemmerne ligeledes foretage græsslåning på parcellen 

mindst 2 gange årligt. Første gang 15. maj, og 15. August. 

Jf. Kalundborg Kommunes regler vedr. beskæring mod veje/stier skal grundejere med skel 

ud til veje, stier og øvrige fællesarealer, holde sin egen beplantning, herunder hække helt 

på sin egen grund året rundt. 
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Træer og buske skal være beskåret, så der altid er en frihøjde på foreningens 

græsrabatter/stier på 2,50 meter og en frihøjde over foreningens veje på 4,50 meter. Husk i 

den forbindelse at grene hænger længere ned i fugtigt vejr. Ikke-indregistrerede biler (uden 

nummerplader) må ikke henstilles på parcellen. Der må maksimalt opstilles én 

campingvogn på parcellen. 

6. Motoriserede haveredskaber. 

Anvendelse af motoriserede haveredskaber må kun finde sted på hverdage inkl. lørdage 

mellem kl. 9-17, fredage dog fra kl. 9-20 og Søn- og helligdage mellem kl.9-12.  

7. Haveaffald samt storskrald m.m. 

Haveaffald, storskrald og øvrigt affald må ikke henkastes / deponeres på foreningens veje, 

vendepladser og øvrige fællesarealer. Der henvises til kommunens genbrugsplads.  

8. Afbrænding. 

Jf. Kalundborg kommunes regler for afbrænding, er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i 

sommerhusområder. 

Mht. hygge- og lejrbål henvises til Kalundborg Kommunes regler på området. 

Medlemmerne har til stadighed pligt til at ajourføre sig med gældende regler og eventuelle 

afbrændingsforbud på kommunens hjemmeside, inden nogen form for afbrænding 

påbegyndes. 

Husk at give meddelelse til bestyrelsen ved salg af parcel og evt. ændring af 

folkeregisteradresse. 

Alle medlemmer opfordres til at hjælpe med til at ovennævnte retningslinjer overholdes, så vi 

kan få et godt og attraktivt fristed til glæde for alle. 
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Arbejdsdag i Birkely 

 

Kom glad til en succesdag og hyg dig med naboer, genboer og andre 

bofæller i Birkely til småopgaver, så vi i fællesskab kan vedligeholde og 

forskønne området til glæde for os alle. 

Der er absolut ingen mødepligt. Arbejdsdagen er udelukkende med henblik 

på fællesskab, og en måde hvor beboere i Birkely får muligheden for, at 

mødes og udrette noget sammen. 

Dato: Lørdag d. 30. marts 2019 kl 10.00  

Mødested: Lizzievej/Rønvej 

Der vil blive stillet et eller flere køretøjer med trailere, samt det fornødne 

værktøj der måtte skulle bruges, til rådighed. Men dem som har lyst og er 

villige til at bruge egne grensakse, save, trailer osv., er meget velkomne til at 

medbringe.  

Af hensyn til planlægningen må I meget gerne svare, om I kan deltage 

senest Søndag 24. marts 2019 

På mail      bestyrelsen@gf-birkely.dk 

Vi afslutter med lidt mad og drikke og taler om dagens resultat. 

Vel mødt. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Birkely 
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Foreløbige gøremål til arbejdsdagen i Birkely 30 marts 2019 

- Maling af hvide sten 

- Maling af fodboldmål på fællesarealer 

- Beskæring ved nogle affaldsøer  

- Beskæring beplantning på fællesarealer, stier og veje. 

- Tjek reetablering efter Fibia  

- Tjek / Rep af afspærring ind til stier 

- Vejskilte opretning og beskæring omkring 

- Rengøring og maling af vejskilte 

 

Yderligere forslag modtages gerne.  

 

 

 

 

 

HUSK! 

Giv Liv kursus (brug af hjertestarter) efter 

generalforsamlingen, kl.13.00.  Varighed ca. 30 min. 

 

 

 

 

https://hjerteforeningen.dk/givliv/30-minutters-giv-liv-kursus/

