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Deltagere: 

Anni Hamann Kjær, Formand 
Lars H. Olsen, Næstformand 
Anette Bak Pedersen, Kasserer 
Joan Bang 
Doris Petersen, Revisor 
Henrik Deichmann, Sekretær 

Fraværende: 
 
Dagsorden: 

1. Meddelelser fra formanden 
2. Egernposten/Grundejerforeningens Hjemmeside 
3. Økonomi status 
4. Fastsættelse af næste møde 
5. Eventuelt 

 
 
 
Referat: 

Ad. 1:  Meddelelser fra formanden 

Formanden har afholdt møde med Jens Kejser vedrørende etablering af en faskine ved 
udkørsel fra Østre Skovvej, da asfalteringen giver ophobning af vand på stedet. 
Løsning er aftalt og udført. 

Der har været udfordringer på veje i forbindelse med nybyggerier.  
Det har derfor været nødvendigt at påpege, at det ikke er Grundejerforeningens opgave at 
etablere veje. Grundejerforeningen vedligeholder veje, der er etablerede. 

En enig bestyrelse har permanent udelukket en grundejer fra vores lukkede Facebook gruppe. 
Årsagen var, at vedkommende på trods af advarsler, ikke fulgte det kodeks gruppen har for 
hvilken tone man bruger og hvilke ting man skriver. Formanden har meddelt dette til 
grundejeren. 

Formanden har fået en henvendelse fra Birkevej vedrørende etablering af chikaner på vejen. 
Bestyrelsen beslutter, at Grundejerforeningen ikke vil etablere disse og ikke vil tillade, at de 
etableres. Grundlaget for denne beslutning er blandt andet, at det vil vanskeliggøre og fordyre 
foreningens vedligehold af vejen. 
Bestyrelsen vil på forskellig måde henstille til folks samvittighed at de kører fornuftigt.  
Herunder opsætning skilt med 20 km/timen. 

Anette vil gennemgå liste over grunde, der ikke er medlemmer af grundejerforeningen. 
Herefter vil disse modtage et brev inklusiv en faktura for opkrævning af beløb for vedligehold 
af veje. I dag er det kun medlemmer af Grundejerforeningen, der betaler vedligehold af 
vejene. 

Ad. 2 Egernposten/Grundejerforeningens Hjemmeside. 

 Formanden gennemgik en række af de informationer, der tidligere var indeholdt i 
Egernposten. Herunder Huskeregler for området, Reno Djurs og beskæring af træer, 
Varslingssystem, Flytning og ejerskifte, bål, fyrværkeri mm. 

Det besluttes at formanden og næstformanden finder relevante emner og indhold, hvorefter de 
kommer med oplæg til hvordan dette lægges på foreningens hjemmeside. 
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Ad. 3 Økonomisk status  

 Anette har fremsendt balanceregnskab for 2021, og kunne fortælle, at vi lige nu har ca. 
652.000 kr. i kassen. 

 Omsætningen i 2022 vil være mindre, da medlemmerne af grundejerforeningen, hver skal 
have tilbagebetalt de 48 kr., der var indbetalt i forbindelse med dræn. 

Ad. 5 Næste møde 

 Næste bestyrelsesmøde afholdes 9. april kl. 12:00 i Birkeshuset. 

Ad. 6  Eventuelt 

- Da kassebeholdningen i foreningen er stor, overvejes det om vi skal bestille en ekstra 
afhøvling af vejene 

- Der vil blive indkaldt til et møde med Kejser vedrørende langtidsplanlægning af vedligehold 
af vejene i området.   

- Der vil blive indkaldt til Generalforsamling i Birkehuset den 14. maj 2022. 

 

 

 


