
Birkhøjens Generalforsamling 20. Marts 

Melhøjstuen Hinnerup Bibliotek og kulturhus 

 
Referat af ordinær generalforsamling. 

 

 

 

Fremmødte: 

Hus nr.: 20, 30, 36, 37, 40, 47, 49, 50, 52, 71, 73, 77, 81, 85 

 

Referent: 
Søren Aarestrup (85) 

 

 

Dagsorden:  

 

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning for det forgangne år. 

3. Aflæggelse af regnskab  

4. Vedtagelse af budget 

5. Valg af bestyrelse: Mogens modtager ikke genvalg 

       Søren Bonde modtager genvalg 

      6.   Valg af revisor og revisorsuppleanter 

7. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer  

8. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne 

9. Sammensætning af udvalg 

10. Evt. 

 

 

Ad 1. 

Kurt Udengaard Christensen (71) blev valgt til dirigent. Kurt konstaterede, at indkaldelsen og 

dagsordenen var udsendt rettidigt. Søren Aarestrup blev valgt til referent. 

 

Ad 2.  

Formanden præsenterede årsberetningen. Det var en kronologisk underholdende gennemgang af 

hvad bestyrelsen har beskæftiget sig med det sidste års tid.  

 

Marts: 

Sidste års generalforsamling foregik på Brogården og de sidste detaljer blev aftalt. 

Formand Mogens havde travlt med at lave årets beretning. 

Opdatering af hjemmesiden, forsikringer m.v. 

Der blev indkaldt til, den nye bestyrelses første møde.  

Fejning af veje foretaget af Dansweep. 

 

 

April: 



Bestyrelsesmøde 5. april. 

Konstituering og opfølgning på opgaver. 

- Formand: Mogens Bang (36) 

- Næstformand og sekretær: Søren Aarestrup (85) 

- Kasserer: Christian Gernyx (47) 

- Medlem: Søren Bonde Nielsen (49) 

- Medlem: Niels Elbek (30)   

 

Udsendte referat fra generalforsamlingen. 

Indbød til ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer om den digitale 

kommunikation. 

Indgået aftale om græsklipning med eksisterende leverandør. Græsset klippes 2 gange om året i 

slugten og 2-3 gange om mdr. på de øvrige arealer. 

Ændret procedure vedr. hævning fra konto i Nordea. 

Indledte dialog med Teglhøjen og Lerhøjen vedr. hegn omkring boldbanen og legepladsens stand.  

 

 

Maj: 

Kasserer udsendte opkrævning af kontingent. 

Udbedring af lille boldbane udført med flot resultat. 

Ekstraordinær generalforsamling afholdt vedr. digital kommunikation til medlemmerne. Forslaget 

blev godkendt og nu er der kun digital kommunikation.   

Trafik kultur diskuteret igen. Husk den rigtige vej rundt i rundkørslerne. 

Henvendelse til Tryg vedr. evt. præmie reduktion p.g.a. ny procedure i Nordea, uden resultat. 

Egenkontrol af legeplads foretaget af udvalget. 

 

 

Juni:  

Sti ved søerne opgraderet med skaller af kommunen. 

Besparelse på klipning af kommunalt græs. 

Bestyrelsesmøde 14.juni. 

Sankt Hans – go´ fest, men lidt våd. 

Sikkerhed på cykelstierne: Bomme foreslået til kommunen. 

Højde på beplantning i rundkørsler – fagkundskaben konsulteret – højde bevaret. 

 

 

Juli: 

Beskæring af vejtræer og alle rundkørsler klippet. 

2 nye vejtræer bestilt, efter grundig research, til levering i Nov. 

 

 

August: 

Mail udsendt til alle medlemmer vedr. trafikkultur på Birkhøjen. 

Affaldsstativ opsat på stor legeplads af Søren Bonde Nielsen. 

 

 

September: 

Betalte lidt regninger.  



Blev kontaktet af Falck som gerne ville sælge alarmanlæg. 

 

 

Oktober: 

Bestyrelsesmøde. 

Fornyet aftale indgået med kommunen om snerydning af asfalterede stier. 

 

 

November: 

Søften entreprenør opsiger aftale om snerydning. 

Søren B. planter 2 nye vejtræer. 

 

 

December:  

Valg af ny snerydder. Fast pris eller per. gang, det blev en mellemting. 

Første grusning 6. dec. efter tilkald. 

 

 

Januar: 

3601 besøg på www.birkhojen.dk i 2011 (+32%). 

Bestyrelsesmøde hos Christian med fokus på regnskab og budget, men også en status fra 

skadedyrsudvalget. 

 

 

Februar:  

Skydning af Råger i Nørreskoven indtil 31. marts, dog ikke af bestyrelsen. 

Udsendte indbydelse til generalforsamlingen via email og kun email. 

På mødet blev årets snerydder på Birkhøjen også kåret, det blev Lars Baungaard. Stort tillykke til 

ham. 

 

 

Marts: 

Aftalte de sidste detaljer omkring generalforsamlingen. 

Mogens lavede formandsberetningen. 

 

Ad 3. 

Regnskabet for 2011 som revisorerne havde godkendt var blevet rettidigt udsendt. Det blev 

gennemgået af kassereren derefter godkendt. 

 

Ad 4. 

Budgettet for 2012 blev gennemgået af kassereren og efterfølgende godkendt. 

Kontingentet er uændret til næste år. 

 

Ad 5. 

Christian Gernyx (47) og Søren Aarestrup (85) var ikke på valg og fortsætter dermed i bestyrelsen. 

 

Mogens Bang (36) var på valg, men modtog ikke genvalg, men fortsætter dog som webmaster. 

Søren Bonde Nielsen (49) var på valg og modtog genvalg. 

http://www.birkhojen.dk/


Velkommen til Anja Steenbuck (37) som er tilbage i bestyrelsen efter 1 års pause. 

 

Niels Elbek (30) og Kristian Kragh (40) valgte sidste år at dele posten og tage et år hver. 

Tak til Niels for første år og velkommen til Kristian i bestyrelsen. 

 

Som suppleanter til bestyrelsen blev Birgitte Mikkelsen (77) og Preben Etzerodt (48) valgt.  

 

Ad 6. 

Da vores revisor gennem mange år Niels Have er fraflyttet, skulle der i år vælges en ny til posten.  

Tak for indsatsen til Niels. 

 

Ole Holst Andersen (50) blev valgt og Bent Hansen (57) genvalgt som revisor.  

 

Lars Baungaard (81) blev valgt til ny revisorsuppleant.  

 

Ad 7. 

Bestyrelsens forslag til opsigelse af kautionsforsikring blev enstemmigt vedtaget, men p.g.a. for få 

fremmødte kunne forslaget ikke endeligt vedtages, og bestyrelsen blev af generalforsamlingen bedt 

om at indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Beskrivelsen af forslaget ligger som bilag til indbydelsen eller på hjemmesiden. 

Den nye bestyrelse arbejder videre med opsigelsen af forsikringen. 

 

Ad 8. 

Ingen forslag modtaget. 

 

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. 

Stien mellem Birkhøjen og Teglværkssøen er meget blød og da der dagligt køres med lastbil/traktor 

på stien, bliver den fuldstændig ødelagt. 

Thue Amstrup (52) mener at det kunne være en sag for bestyrelsen at tage kontakt til rette 

vedkommende. Bestyrelsen overvejer sagen. 

 

Viggo Jensen (20) sprøjter gerne vejtræerne i år. 

 

Der er allerede kommet nogle grene på ”Sankt Hans bålet”, bliv endelig ved med det, da det kniber 

lidt med at skaffe brænde til bålet i år.   

 

På mødet var der en dialog omkring Yousee kontra fibernet. 


