Birkelyngens vejlaug
Referat af ordinær generalforsamling Birkelyngen 17/8-19
Tilstede var beboerne fra: 8,16,4,14,7,3A,19,1,3,18,9
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Vores havemand stopper
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen
7. Evt. indkomne forslag
8. Eventuelt
Valg af dirigent
Johnny byder velkommen og Erik vælges til dirigent. Liv er referent.
Bestyrelsens beretning
Johnny fortæller at man har valgt ikke at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med valg til
bestyrelsen, da der var så kort tid til denne ordinære generalforsamling.
Da der i øjeblikket ikke er en formand, bliver beretningen ved Johnny. Der har været
ekstraordinært mange møder i år, pga. forskellige sager.
Der har været indhentet tilbud fra flere asfaltfirmaer og udført asfaltarbejde af LT Asfalt. Vejen er
blevet rigtig fin og LT Asfalt mener ikke det er nødvendigt med ny asfalt på hele vejen foreløbigt.
Der kan evt. udføres flere reparationer, de kommende år. Arbejdet har kostet 7.500 kr.
Der har været ekstraordinær generalforsamling med afstemning omkring skelberigtigelse ved
Kenneth og Lene i nr. 24(Der er tidligere udsendt en del materialer om dette)
Natura Danmark, har fortsat deres græsningsprojekt på strandengen. Der har været en del klager
fra de beboere der bor lige op af køerne, pga. lugtgener og fluer, men man har valgt at forsætte.
Birkelyngen har fortsat ikke ønsket at køerne skal gå på vores stykke.
Erik orienterer om pullerter. Der er ingen der har meldt ind om ønske om pullerter foran deres
matrikler, så det opfordres der fortsat til. Tal med nabo og genbo om det kunne være en mulighed
ved Jer. Det diskuteres igen om det vil have den ønskede effekt. Der aftales dog at fortsætte
projektet som en forsøgsordning i et år. Jytte pointere at hun kun har sagt ja til pullert foran deres
matrikel hvis der også opsættes andet sted på vejen. Liv, Jens, Martin, Vanni, Christina og Thomas
er åbner for en pullert med placering et sted ved deres matrikler.
Aflæggelse af regnskab
Tina fremlægger regnskabet, som er sendt ud sammen med indkaldelsen. Der har været lille
underskud i år, men fortsat fin beholdning. Regnskabet godkendes

Havemanden
Havemanden stopper. Han har gjort det godt i rigtig mange år og der aftales afskedsgave på en
årsløn på 4.000 kr. Tina sørger for udbetaling.
Vi skal finde ny ordning for græsslåning for enden af vejen. Der foreslås en turnusordning, hvor
græsslåningen går på skift. Sven og Søren melder ind at de gerne vil skiftes til at slå græsset og der
kan laves et skema på hjemmesiden, hvor man kan melde sig på. Liv og Jens siger det også kan
være nogle af teenagerne på vejen vil tjene lidt penge. Det aftales at der udbetales 200 kr. pr
gang. Meld gerne tilbage til bestyrelsen, hvis I eller Jeres børn vil være med på tjansen.
Græsslåningen starter i april og skal ske ca. hver 14. dag alt efter vejret.
Tina og Jes vil gerne af med græsslåmaskinen. Er der nogen der har plads til at have den stående?
Giv besked til bestyrelsen, ellers må det gå på skift at man skal opbevare den fælles
græsslåmaskine.
Kontingent
Fastsættelse af kontingent. Der aftales 500 kr. pga. den gode økonomi.
Valg til bestyrelsen
Valg til bestyrelse. Kenneth og Carsten har trukket sig og Tina og Johnny er på valg, men ønsker
ikke, at genopstille. Tak til Jer alle 4, for alt Jeres arbejde i bestyrelsen. Erik (nr. 4) fortsætter sin 2årige periode. Christina (nr.7) og Liv(nr.9) ønsker at opstille og Liv vælges til formand. Tina har sagt
ja til at varetage jobbet som kassér, dog uden at være medlem af bestyrelsen.
Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag.
Eventuelt
Liv foreslår at kommunikationen fra bestyrelsen fremover foregår pr. mail. Alle er selv ansvarlige
for, at bestyrelsen har den korrekte mailadresse. Hvis der er nogen der ikke har mail eller syns det
er et problem at modtage på mail, kan de informere bestyrelsen og få det på papir.
Lilian mener at det er en uskik at, biler står i tomgang i op til 20 min inden kørsel. Solrød
Kommunes politik er, at biler kun må holde i tomgang i 1 minut. Der henstilles til at dette
overholdes af beboerne på Birkelyngen. http://www.solrod.dk/media/808674/tomgangsregulativ2012.pdf

Generelt er hastigheden på vejen for høj, der er mange der kører for stærkt og det er ikke kun
Nemlig, GLS m.fl. men også vejens beboere og gæster. Martin foreslår at man kunne lægge en
hilsen i postkassen, til de beboere der kører med for høj hastighed. Bestyrelsen drøfter dette.
Erik forslår at vi får et nyt skilt med ”legende børn.” Bestyrelsen undersøger priser.
Liv fortæller, at den nye Facebookgruppe blev oprettet da den gamle ikke var kendt, men at det
giver ikke mening at have to grupper. Alle der har lyst kan tilmelde sig Birkelyngen / Nabogruppe

og så lukkes den nye gruppe der bare hedder Birkelyngen. Malene er administrator på den gamle
gruppe.
Vagtordning, der spørges til hvorfor vi ikke er med i en vagtordning, da flere af nabovejene er det.
Bestyrelsen drøfter dette. En anden mulighed er at man tilmelder sig Nabohjælp på hjemmesiden.
Jens bemærker at udsynet er dårligt, når man skal ud på strandvejen, da hækken ved nr. 2 er
vokset ud fortovet. Der opstår farlige situationer, da der ofte kommer cykler i høj fart. Bestyrelsen
har ved udsendelse af referat allerede talt med beboerne nr. 2 og de har allerede klippet hækken.

