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Information til grundejerforeningen 
Birkhøjens medlemmer 

 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag d. 22. marts 2011. 

 
Fremmødte: 
Hus nr.: 30, 36, 37, 40, 45, 47, 49, 52, 71, 73, 77, 79, 81, 85   
 
Referent:  
Christian Gernyx (47) 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning for det forgangne år 
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og kasserer 
4. Vedtagelse af budget 
5. Valg af bestyrelse, på valg: 

Anja Steenbuck (37) – modtager ikke genvalg 
Søren Aarestrup (85) – modtager genvalg 
Christian Gernyx (47) – modtager genvalg 

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.  
8. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 
9. Sammensætning af udvalg 
10. Eventuelt 

 
Ad 1. 
Niels Elbek (30) blev valgt til dirigent. Niels konstaterede, at indkaldelsen og dagsordenen var 
udsendt rettidigt. Christian Gernyx blev valgt til referent.  
 
Ad 2. 
Formanden præsenterede årsberetningen. Beretningen blev godkendt af generalforsamlingen og er 
vedlagt som bilag 1. 
 
Anja Steenbuck stopper i bestyrelsen. Formanden takkede for de mange års tro tjeneste. 
 
Ad 3.  
Regnskabet for 2010, som var godkendt af revisorerne og rettidigt udsendt, blev præsenteret af 
kassereren og efterfølgende godkendt. 
 
Ad 4. 
Budgettet for 2011 blev gennemgået af kassereren. Budgettet blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
Ad 5. 
Søren Bonde (49) og Mogens Bang (36) var ikke på valg og fortsætter dermed i bestyrelsen. 
 
Søren Aarestrup (85) og Christian Gernyx (47) var på valg og modtog genvalg.   
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Som nyt medlem af bestyrelsen blev Niels Elbek (30) og Kristian Kragh valgt. De deler posten. 
Niels tager det første år, Kristian det næste. De ønskes hermed velkommen. 
 
Som suppleanter til bestyrelsen blev henholdsvis Birgitte Mikkelsen (77) og Preben Etzerodt (48) 
valgt. 
 
Ad 6. 
Niels Have (50) og Bent Hansen (57) blev genvalgt som revisorer. 
Kristian Kragh (40) blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 
Ad 7. 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer omkring digital kommunikation blev kort gennemgået. 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, men på grund af for få fremmødte kunne forslaget ikke 
endeligt vedtages, og bestyrelsen blev af generalforsamlingen bedt om at indkalde til ekstraordinær 
generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer kan findes på hjemmesiden under nyheder og 
indbydelse til generalforsamling. 
 
Ad 8. 
Der var ingen forslag fra medlemmerne.  
 
Ad 9. 
Skadedyrsudvalg: Svenn Nilsson (55), Joos Kallehauge (46), Niels Elbek (30) 
Legepladsudvalg: Mogens Bang (36), Claus Haldrup (21), Kim Vestergård (45),  
Fibernetudvalg: Niels Elbek (30), Kristian Kragh (40), Henrik Nymark (77) 
 
Ad 10. 
 
Vejtræer 
Der er udskiftet et par vejtræer. De nye vejtræer har ikke samme udseende, som de eksisterende. 
Thue Amstrup (52) mener, at det står i grundejerforeningens oprindelige papirer, hvad de 
eksisterende vejtræer præcist hedder. Bestyrelsen kigger på sagen.   
 
Forsikringer 
Det blev diskuteret, hvorvidt det er nødvendigt med alle de eksisterende forsikringer. Konklusionen 
er, at de alle er nødvendige. Thue Amstrup (52) mener at underslæbsforsikringen er fordelagtig, og 
vi kan ikke tegne den igen på samme vilkår. Bestyrelsen tager forsikringerne op til revision. 
 
Vejskilte 
Vejskiltene (ubetinget vigepligt) har fuldstændig mistet deres farve. Vedligeholdelse af vejskilte er 
kommunens opgave. Kommunen er orienteret.  
 
Trafik 
Nogle grundejere kører stadig for stærkt og den forkerte vej i rundkørslerne. Generalforsamlingen 
opfordrer alle til at køre forsigtigt samt den rigtige vej i rundkørslerne.   
 
Bestyrelses”honorar” 
På generalforsamlingen i 2010 blev det besluttet at bestyrelsen skulle honoreres for sit arbejde med 
en bestyrelsesfest eller lignende. Bestyrelsen har endnu ikke truffet beslutning om noget sådant, 
men arbejder videre med det i 2011.  
 



06-04-2011 22:19:00 

 
 
Fibernet 
Waoo har fremsendt et tilbud om fibernet. Fordele og ulemper blev diskuteret. Fibernetudvalget 
arbejder videre med punktet. Måske vi kan bruge de nye muligheder til at presse vores nuværende 
leverandør TDC. Kristian Kragh tager bolden og vender tilbage til bestyrelsen 
 
Oprydning ved søen 
En grundejer opfordrede til, at kommunen gentager en tidligere oprydning ved teglværksøerne, da 
området igen er ved at gro til i kvas og buske. Det kunne også give mulighed for noget brændsel til 
Skt. Hans bålet. Thue Amstrup (52) tager kontakt til kommunen. 
 
Skader under snerydning 
En grundejer har haft en kontrovers med Søften Entreprenør ApS i forbindelse med vinterens 
snerydning. Kontroversen startede med flere påkørsler af et elskab og resulterede blandt andet i 
ubehøvlet optræden fra chaufførens side. Grundejeren blev opfordret til at sende en mail til 
bestyrelsen, hvis der skal ske mere i den aktuelle sag (klage, påtale). Grundejerne opfordres generelt 
til at tage kontakt til bestyrelsen i lignende tilfælde. Herudover opfordres grundejerne til at markere 
elskabe og lignende, efter samme koncept som kommunen markerer skilte, da det reelt kan være 
svært for chaufføren at se lave genstande under snerydning. 
 
Fund af anabolske steroider 
En grundejer fortalte om fundet af anabolske steroider ved teglværkssøerne og opfordrede til at tage 
en snak med børnene eller i hvert fald holde øje med om de vokser mere end normalt. 
 
Reparation af vejkant 
Vejkanten trænger til at blive fyldt op med fx tørcement mellem granit og asfalt og mellem granit 
og granit. Fugerne er mørnet væk. Bestyrelsen arbejder videre med det. 
 
Tordenskjolds soldater 
Der er ikke altid den store opbakning til events som fx grøn time. Det er ”Tordenskjolds soldater”, 
som udfører arbejdet. Der blev stillet følgende forslag til løsning: 
 
� Hæv kontingentet og betal eksterne leverandører til at gøre arbejdet 
� Indfør et straffesystem, som det der anvendes på flinthøjen, hvor der sendes ”bøder” til de 

grundejere, der ikke møder op. 
� Indfør et gulerodssystem, hvor de grundejere, som møder op, belønnes med en frokost, en flaske 

vin eller lignende. 
 
Bestyrelsen arbejder videre med punktet. 
 
Jordopfyldning i slugten 
Forslaget om jordopfyldning af en lavning i slugten ligger til godkendelse hos kommunen. 
 
Parkering på vejene 
En grundejer opfordrede til at man ikke parkerer biler på vejen, men derimod i indkørslen eller på 
parkeringspladserne på vendepladserne. 
 
Fejning af vejene 
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Der ligger meget sand på vejene efter vinterens grusning, selv om 8 tons sand allerede er fejet op og 
kørt væk. Skal vi salte eller gruse vejene? Der er fordele og ulemper ved begge dele. Salt er 
effektivt, men det er dyrt og til skade for veje og beplantning. Grusning er billigere men kræver 
fejning og tømning af sandfang. Det blev besluttet, at fortsætte med grusning. 
 
Der vil snarest blive bestilt endnu en gang fejning af vejen, og bestyrelsen overvejer om sandet kan 
udlægges på stien ned gennem slugten. 
 
Krager i slugten 
En grundejer berettede om krager, råger og skader i slugten. Fuglene larmer, holder små fugle væk 
og skider over det hele. Skadedyrsudvalget kigger på sagen. 
 
 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
 
 
_________________________  ____________________________ 
Niels Elbek, dirigent   Mogens Bang, formand 
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Bilag 1 

Grundejerforeningen Birkhøjen 
Beretning generalforsamlingen 22. marts 2011 

 
Mogens fremlagde bestyrelsens beretning. Den afveg i år fra tidligere, ved ikke at foreligge i 
skriftlig form udover nedenstående noter, som blev projiceret op på væggen og krydret med 
humoristiske billedindslag. 
  
Beretningen var en kronologisk ordnet gennemgang af hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med 
siden sidst. 
  
Marts: 
Aftalte de sidste detaljer omkring generalforsamlingen. 
Den afgående formand Svenn havde travlt med at lave årets beretning. 
Udsendte mail vedr. haveaffald til medlemmer og naboforeninger. 
Henvendelse til Teglhøjen vedr. sikkerhedsstatus på den lille legeplads. 
Fejning af veje foretaget af DanSweep. 
  
April: 
Bestyrelsesmøde 19. april hos Mogens 
Konstituering og opfølgning på opgaver. 

-          Formand: Mogens Bang (36) 
-          Næstformand: Søren Aarestrup (85) 
-          Kasserer: Christian Gernyx (47) 
-          Sekretær: Anja Steenbuck (37) 
-          Medlem: Søren Kristian Bonde Nielsen (49) 

Aftale om græsklipning indgået. 2 gange i slugten og 2-3 gange pr. måned på øvrige arealer. 
Endnu et vejtræ udskiftet af Svenn   - på vendeplads ud for Verner - (forskel ???) 
Cykeltyverier ! -  udsendte orientering til medlemmer 
Haveaffald  kommunen opsatte skilt udfor Teglhøjen 
  
Maj: 
Kassereren udsendte opkrævning af kontingent. 
Legepladsinspektion ved Flinthøjen bestilt   - (Teglhøjen har også bestilt på deres) 
Rutine henvendelse til kommunen vedr. vejrevner. 
Planering / udbedring af boldbane forsøgt -  uden det store held. 
  
Juni: 
Kantsten påkørt af leverandør 
Legepladsinspektion ved Teglhøjen modtaget - med Teglhøjens prioriteringer. 
Legepladsinspektion ved Flinthøjen modtaget. 
Bestyrelsesmøde 15. juni hos Anja - Formanden glemte at komme. 
Sankt Hans  -  go’ fest. 
  
Juli: 
Beskæring af vejtræer foretaget 
Kommunen svarer vedr. vedtægtsændringer 
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August: 
Krak og De Gule Sider opsagt  - (de var alligevel aldrig opdateret) 
Møde med Flinthøjen vedr. vedligehold af legeplads 
  
September: 
Arbejdsdag på legepladsen.  Beskeden tilslutning, så ingen gik i vejen 
  
Oktober: 
Sti opgraderet  (fjernelse af indhegning senere ?) 
Efterladt cykeltrailer  (fremlyst og forsvundet igen) 
Post Danmark depotpostkasse flyttet. 
Bestyrelsesmøde hos Christian 12.oktober. 
  
November: 
E-mail kartotek nu oppe på 98% tilslutning  (1 medlem mangler) 
Brainstorm hos vandværk vedr. arealanvendelse i indvindingsområde 
Kommunen afslår opsætning af affaldsspand ved legepladsen. 
Hjemmesiden, generalforsamlingsarkiv komplet fra starten i 1998 
Hjemmesiden, internt arkiv kom et stykke længere 
  
December: 
Aftale med kommunen om snerydning af asfalterede stier. 
Godt i gang med at bruge budgettet for snerydning  - sneen kom 24. november. 
Udsendte mail vedr. nytårsløjer til medlemmer. 
Orientering fra Teglhøjen vedr. den lille legeplads   - udvalg nedsat, vi følger op. 
Orientering fra Flinthøjen vedr. den store legeplads  - de sidste ting til foråret. 
Hjemmesiden opdateret vedr. snerydning  -  præcisering af grundejers pligt. 
  
Januar: 
Hjemmesiden antal besøg:    2009: 1884  steget til 2010: 2729  (=  +45%)* 
Indsamling af kvas til sankt hans bålet startet. 
Fejning af veje foretaget af DanSweep   - (ikke det hele, men 8 ton bortkørt) 
Bestyrelsesmøde hos Søren B. 25. januar.  Fokus på regnskab, budget, generalforsamling. 
  
Februar: 
Udsendte mail til medlemmer og naboforeninger vedr. hundelorte og andet affald 
Informationsmøde vedr. WAOO fibernet. Bestyrelsen afventer deres henvendelse vedr. 
gravearbejde 
Udsendte indbydelse til generalforsamling via mail og én via postkasse. 
  
Marts: 
Aftalte de sidste detaljer omkring generalforsamlingen. 
Kæmpede med formandsberetning i ny indpakning. 
  
Slut: 
Kan den godkendes ? 
 


