
REFERAT	

Grundejerforeningen	Birkevang	–	Generalforsamling	
Tirsdag	den	1.	marts	2018	

	
1. Valg af dirigent 

Christian Langvad 109 blev foreslået og valgt. Han bekræftede, at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt 
 

2. Bestyrelsens beretning  om det forløbne år 
Formand Steen Billenstein fremlagde beretningen: 

 

Først vil jeg byde vore nye beboere velkomne: Det er Eva Deleuran og Boye Larsen i 111, Ja vi så dem til 

sommerfesten, men nu er det officielt. Og i Gutni og Zeev’s hus 163, Grete og Steffen Gudmandsen, som netop 

i dag har de overtaget huset. 
 

Vor store opgave, fællesarealerne er blevet passet. Spiraeabuske blev denne gang klippet lige efter blom

string. Vi ser frem til flotte blomster her til foråret. 

Ellers er der savet træer langs både Stamvej 2, og senere på Stamvej 1.  Save træer var ikke det store problem, 

 men det var sandelig det at komme af med alle de strittende grene. 
 

Igen har vi klippet buske ned øst for Hanne 165, også nede i det sydvestlige hjørne ved 117, og ellers i hele 

området, et almindeligt vedligehold.  

Gelænder ved trappe øst for 125, som ønsket ved sidste generalforsamling er opsat. Lidt arbejde med fliser 

som buler op på grund af voksende rødder fra træer har vi også klaret. 

Her bliver vi nødt til at minde om medlemmernes forpligtigelse til at vedligeholde fliser langs med græskanter, 

for græs er medvirkende til at fliserne lægger sig skævt. 
 

Løbet af efteråret fik kommunen udskiftet de gamle lyspærer til nye ledpære, som heldigvis har givet et 

meget bedre lys.  

Vor næsten nye kontakt og landmand, klarede igen i 2017 græsslåningen for os af engen.    Det kører bare. 
 

Vi er i bestyrelsen blevet forespurgt om opsætning af en hjertestarter hos os. Vi ved at der er én oppe ved det 

forhenværende rådhus. MEN pludselig en dag opdager vi at der også er én hjertestarter over hos genboen 

Andelshusene på den anden side af Birkevang. 

Til orientering, så er hjertestarteren placeret i det høje lange hus, lige udenfor ved den nærmeste indgang. 
 

Snerydning på veje og Ppladser, ja igen har vi været forskånet for de store snemængder. Ellers er sne

rydningen udfor egen matrikel jo den enkeltes ansvar. 

Steen A. 261 hjælper til hos 1981husene, og Gorm har tilbudt at hjælpe eventuelle enkelte medlemmer i 86

husene som må ønske dette.  En stor tak til Jer begge.  Jeg kan igen i år nævne at Gorm gerne vil passe hunde. 
 

Bestyrelsen vil også takke Søren 263 for den store hjælp som han yder, blandt andet har Søren netop savet løs 

på alle de birketræer som står i vor lille lund på hjørnet ned mod Parkvej, herunder at komme af med de 

enorme mængder træer og buske som beboerne kommer med. 

Senere fik jeg selv sammen med Bente et anfald af arbejdsiver savet de fire store birke ved 127 på festpladsen 

ned. De var også gået hen og blevet rigtig høje. Det hjalp meget på lyset da de blev fjernet. Og det var endda 

uden at de havde blade på. 
 

Som I senere vil se af regnskabet, så har vor græsslåmaskine set sine bedste dage, så her vil man se at vi har 

købt et ny til erstatning. 
 




