Birkelyngen 30/8-20

Ordinær generalforsamling Birkelyngens Vejlaug 16/8-2020
Tilstede: 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
1. Valg af dirigent og referent
- Dirigent: Henrik
- Referent: Liv og Christina
2. Beretning ved Liv.
Der har været en del møder i år, pga. forskellige sager.
Den første tid blev brugt på at finde ud af hvordan tingene fungerede og hvad den tidligere bestyrelse
havde beskæftiget sig med.
Vi tre i bestyrelsen mødtes og fik talt om at hvad vi ville arbejde med.
Så kom coronaen og nedlukningen af Danmark og Birkelyngen.
Vi havde et mål om at det meste af kommunikation skal være pr mail. Christina har været rundt på vejen og
det er lykkes os at få kontakt med de fleste husstande og nu oprettelse af kommunikation på mail. Kun
ganske få ønsker fortsat kommunikation på papir og det er også helt ok.
Der er nye beboere i nr. 2A (før generalforsamlingen 2019, men var ikke til stede) og i nr. 14 Velkommen til.
Jer. Vi har drøftet en gammel tanke om blomster til nye beboere og indført dette fra dette forår.
Karl i nr. 5 er gået bort i foråret. Det trak ud med bisættelse pga. coronaen, men den 31/7 kunne det
gennemføres. Christina havde blomster med fra Birkelyngen.
I nyhedsbrevet i efteråret spurgte vi om der var nogen der ville være med til at arrangere sociale
arrangementer, men fik ingen konkrete tilbagemeldinger, så derfor har vi ikke arrangeret noget. Punkt
senere på dagsordenen.
Der er har været en del kommunikation med Danske Bank for Tinas og Livs vedkommende. Der er indført
en del ny sikkerhed omkring foreningskonti. Liv skal have en samtale med Danske Bank om hvad vi
forventer af vores økonomi det næste år, men bad om at det først blev efter i dag, så der var bedre
overblik.
Derudover blev vi anbefalet møde med Tryg forsikring ang. Forsikringer til vejen. Dette blev gennemført,
men efterfølgende har vi fået bekræftet, at vi er dækket via Jersie Strand Grundejerforening, så den kan vi
lægge låg på.
Liv er også netop blevet kontaktet af KLAR forsyning, der gerne vil have tinglyst kloaknettet på matrikel 6F,
(fællesarealet) Det er på deres regning, så det tænker vi ikke umiddelbart der er noget i vejen for. Hvis
nogen har viden el holdninger til dette, må i meget gerne sige til efter mødet.
Hjerterstarter: Vi udsendte i efteråret nyhedsbrev, hvor man kunne se de nærmeste hjertestartere. Er vi
tilfredse med det eller vil vi have vores egen?
Hjerteforeningen og Tryg har en ordning til den årlige indsamling til hjerterforeningen, hvor man hvis man
indsamler på 15 ruter, få en hjerterstarter, montering og service 1 år. Vi kan nok ikke nå det i år, men
måske til næste år hvis der er opbakning til det? Evt. sammen med en nabovej. Hjertestartere inkl. skab så
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det kan hænge udendørs koster fra ca. 15.000- 18.000. Dertil skal der købes strøm (1 kr. pr døgn) og evt.
service. Hjertestarter kan kommenteres efter beretning.
Det grønne areal: Sidste år stoppede en mangeårig aftale med Jes far, der passede det grønne areal. I år har
græsslåning været udlagt til beboerne, Ditlev fra nr. 13 har klaret de fleste gange og det har fungeret helt
fint. Vi vil gerne høre om der ideer til hvad vi ellers skal bruge området til?
Pileurt: Pileurt er et stort problem og den har vokset sig rigtig stor. Liv har været i kontakt med kommunen
der henviser til naturstyrelsens instruks. Konklusionen er at der ikke er en perfekt løsning på problemet.
Maria fra Solrød Kommunes bud vil være at få den klippet ned og evt. overveje afgræsning. Dette har dog
tidligere ikke været et ønske ud for Birkelyngen. Vi må nok hyre et firma til at skære pileurten ned et par
gange om året. Det grønne areal og pileurt kan kommenteres efter beretning.
Derudover har vi arbejdet videre med fartnedsættelse, som var opstartet i tidligere bestyrelse. Dette har sit
eget punkt på dagsordenen.
Kommentarer til beretningen:
-

Havemand/det grønne område
Det har fungeret rigtig fint med haveordningen som blev vedtaget sidste år.
Lars forslår en permanent løsning hvor flere husstande var involverede og fx havde en måned
hver og vil gerne bringe egen husstand i spil.
Mette siger at Ditlev er glad for opgaven og gerne vil fortsætte indtil han skal på efterskole til
næste sommer.
Der vil være begrænset antal slåninger tilbage i år. Der bliver vedtaget at vi fortsætte som hidtil
og hvis tingene ændre sig tager Liv fat i Sven, Søren og Lars.

-

Pileurt
Lars siger skal have med i tankerne hvad der sker i forhold til den nye kystsikring, i forhold til
hvad der skal ske fremadrettet.
Liv fortæller at Solrød Kommune kører et forsøg ved trylleskoven med bekæmpelse af pileurten
ved at grave en dug ned i jorden og Jan bekræfter at måden det kan gøres på er ved at ligge
dug i form af plastic/fiber. Ved at det får mørke dør planten.

-

Hjertestarter
Vivi og Jon spørger ind til hvad de årlige omkostninger er og hvordan man er stillet i forhold til
hvis den har været i brug. Bestyrelsen gør opmærksom på at det er en forespørgsel om det er
noget bestyrelse skal arbejde videre med og grundet bestyrelsens størrelse ligger ikke alle fakta
klar. Dog mener Vi at hvis hjertestarteren er blevet brugt til et 112 opkald, så dækkes regningen
til det anvendte udstyr.
Lars mener ikke vi skal vente på næsteårs indsamling, men at vi skal betale det det koster for
vores fælles sikkerhed.
Bestyrelsens forslag om at vi til næste år tilmelder os kampagnen ved at gå 15 ruter, hvorefter
vi vil få etableret en hjertestarter. Bliver nedstemt.
Men der er bred enighed om at der er opbakning til at bestyrelsen går videre med en etablering
af en hjertestarter. Samtidig finde ud af evt. muligheder med nabovejene om de vil være
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interesseret i at dele etableringsomkostningerne og evt. vedligeholdes omkostningerne. Tina
og Jes stiller deres gavl til rådighed, tak for det.
3. Regnskabet godkendes.
4. Fastsættelse af kontingent. Der aftales 500 kr.
Erik forslår at vi forhøjer kontingentet, da der ser ud til at være høje omkostninger de kommende
år.
Lars efterspørger om der et budget for næste års omkostninger. Bestyrelsen svarer nej til dette.
Dirigenten mener ikke at som det står i indkaldelsen, kan der ikke tages en endelig beslutning om
det nu og henstiller til at Eriks forslag bliver taget under eventuelt.
5. Hastighedsregulering med afstemning
Erik fremlægger det udsendte forslag om etablering af 5 vejbump på Birkelyngen.
Der bliver spurgt til om prisen inkludere alt og bestyrelsen bekræfter at den er med alt.
Liv fremlægger et budget fra Fuglesangsvej med 6 bump for kr. 17.000 som Lilian har overdraget til
bestyrelsen, få minutter inden den ordinære generalforsamling og har ikke haft muligheder for at
undersøge yderligere.
Mogens kommer med modsigelser både i forhold til processen med tilbud kontra sidste års
fremlæggelse, faktuelt i forhold 20 km kontra tilbud hvor der er noteret 40 km, drift og
vedligeholdelse og til sidst om vejens æstetik.
Bestyrelsen kommentere på de 40 km som der står i tilbuddet at det er lovmæssigt og at vi kun kan
henstille til som vej at man kører 20 km.
Carsten påtaler det forsøg der er stillet op den pågældende fredag om det er lovmæssigt. Der er
flere der kommenterer på fredagens hændelse hvor der er sat afprøvning op af nedsættelse af
hastigheden på vejen. Mange finder det som en uheldig måde at reagere på og bestyrelsen
konstaterer at det er en beboer, som har sat det op på eget initiativ.
Carsten opfordrer ligeledes vejens beboer at tage fat i de pågældende bilister som vurderes med
for høj hastighed og minde dem om at vi skal passe på hinanden.
Bob bekræfter at han flere gange har taget fat både i beboer og besøgende med god effekt. Lars må
bekræfte at det virker, da han ærligt fortæller at Bob havde fat i ham da han en dag kørte lidt friskt.
Lars forslår yderligere at bestyrelsen kontakter politiet og får dem til at måle gennemsnits
hastigheden på vejen, det har han erfaringer med fra tidligere Vejlaug at der er gjort brug af. Hvor
efter der kan tages stilling til problemets størrelse. Lars forslår yderligere at beboerne på vejen
tager fat i bestyrelsen ved hastighedsovertrædelse og de putter et venligt stykke papir i postkassen
hvor der bliver henstillet til at vi passer på hinanden her på vejen ved at køre max 15 km.
Henrik henviser til at det tidligere har været en ordning, hvor der var fremstillet et A4 ark, hvor man
kunne notere nummerplade og at man mente vedkommende havde kørt for stærkt og så gå hen og
sætte det i forruden på den pågældende bil.
Efter en runde med mange modargumenter mod bestyrelsens oplæg men også mod vejbump
konstaterer dirigenten at forslaget er nedstemt.
Da der er afleveret underskrevet nej og ja stemmer vælger vi at afholde en afstemning ved
håndsoprækning med en stemme pr. parcel. Resultatet bliver Nej; 15 ja; 8
6. Revidering af vedtægter
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Bestyrelsen har sammen med indkaldelsen fremlagt en tilføjelse til §5 og en ændring i § 7 i
lovforslaget for Birkelyngens Vejlaug.
Grundet bestyrelsens størrelse blev der på sidste års ordinære generalforsamling henstillet til at
hvis bestyrelsen igen i år ikke bestod af 5 medlemmer, så skulle der kigges på vedtægterne bl.a. §5
som omhandler bestyrelsen.
Lars foreslår at de resterende kan stå som suppleanter. Men ellers er der ikke den store
sammenslutning til lovændringer af §5 som blev nedstemt.
Ændringerne til §7 omhandler at bestyrelsen vil have lidt større fleksibilitet over planlægning af den
ordinære generalforsamling, så man i stedet for kun 1 har 2 weekender til rådighed. Der bliver
tilkendegivet at det har været rart med en fast dag. Efter en runde med forskellige tilkendegivelser
både for og imod bliver ændringerne godkendt. Bestyrelsen lover at melde datoen for den
ordinære generalforsamling ud, så tidligt som muligt.
7. Valg til bestyrelse: Erik er på valg, men ønsker ikke at genopstille. Tak til Erik for sit mangeårige
arrangement i bestyrelsen. Daniel melder sig som nye kræfter i bestyrelsen – velkommen til. Tina
vil fortsat gerne lave regnskab, det sætter vi meget pris på – TAK for det. Gitte og Birte forsætter
som revisorer.
8. Sociale arrangementer
Fine tilbagemeldinger om sidste års vejfest, hvor bestyrelsen havde godkendt et beløb til afholdelse
af dette. Gitte (er ikke til stede) vil gerne være en del af holdet til at stå for et socialt arrangement.
Så på Gittes vegne efterspørger Liv endnu flere til at arrangere en evt. vejfest til det kommende år.
Vivi vil gerne have lov at overveje og vil derefter henvende sig til Gitte. Liv foreslår at De som vil stå
for et socialt arrangement også må have lov at forslå formen af arrangement og datoen.
9. Ingen indkomne forslag
10. Eventuelt
Bestyrelsen bliver opfordret til at på næste ordinære generalforsamling at forslå forhøjet
kontingent.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

