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Grunderejerforening Birketing/Buhlsvej omfatter lokalplan nr. 0633-11 Viuf Vesterby og lokalplan nr. 0633-12 Viuf 

Vesterby 2 – dog kun matrikler med vejtilslutning til Birketing/Buhlsvej 
 

Referat fra generalforsamling 2020 
1. Valg af dirigent: 

Som ordstyre blev valgt Thomas Jensen 
Allan kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidig indkaldt. Søren Jeppe Pedersen tilbød at skrive 
referat. 
Ordet blev derfor videregivet til bestyrelsesformanden for afgivelse af beretning. 
 

2. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Søren Jeppe Pedersen: 
 Konstituering 
Bestyrelsesåret 2018 begyndte med konstituering af bestyrelsen efter afholdelse af generalforsamlingen den 18. fe-
bruar 2018. 
Søren Hansen blev genvalgt som næstformand og Claus Pedersen blev genvalgt som kasserer. Søren Jeppe Peder-
sen blev genvalgt som formand. 
 
 Vejene 
Bestyrelsen har, som tidligere år, holdt vejene under observation. Der er ikke konstateret mærkbare forværringer i 
vejenes kvalitet eller mangel på samme. Siden den tørre sommer i 2018 er der ikke konstateret større revnedannelser i 
slidlager. Det må dog forventes, at de revner der er konstateret skal udfyldes med bitumen inden for en kortere årræk-
ke. 
 
 Ny affaldssortering 
Den nye affaldsordning er implementeret. Ud fra hvad bestyrelsen har erfaret er det stort set sket uproblematisk. Så-
fremt nogen har problemer med manglende tømning, kan man på Kolding kommunens hjemmeside downloade en 
APP, hvorpå der kan tilkaldes tømning. 
 
 Forsøg på svindel 
Claus Pedersen havde først på året modtaget en ubehjælpelig anmodning i formandens navn om overførsel af et be-
løb til en ukendte konto. Vi troede i første omgang at vi var blevet hacket, men efterfølgende kunne vi udlede, at det 
var nogen, der havde været inde på vores hjemmeside og fået oplysninger om mail-adresser på denne vis. Vi vil natur-
ligvis være opmærksom på lignende former for svindel, hvilket vi også har fokus på i de reviderede vedtægter. 
 
 Vesterengen 
I forbindelse med kontakt til Kolding Kommune har kommunen nævnt muligheden for, at indføje den nye bebyggelse 
samme med Grundejerforeningen. Søren Jeppe Pedersen har gjort Kolding Kommune opmærksom på, at dette ikke 
p.t. ønskes af grundejerforeningen, idet der er stor forskel på bebyggelsernes alder, vejkvalitet, udformning, stianlæg 
etc. 
 

3. Aflæggelse af regnskab v. kasserer Claus Pedersen 
Kassere Claus Pedersen aflagde regnskabet og redegjorde for de enkelte poster. Der var ingen restancer. 
Regnskabet viser et mindre overskud som lægges oven i egenkapitalen. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Indkomne forslag fra medlemmerne 
Ingen forslag er indkommet. 
 

4a. Bestyrelsens forslag til reviderede vedtægter 
Bestyrelsen i det forløbne år udarbejdet en revision til de efterhånden gamle vedtægter. Revisionen er udarbejdet for 
at gøre vedtægterne mere smidige, tidssvarende samt rettet uhensigtsmæssigheder. Ændringerne er godkendt af 
Kolding Kommune. 
Søren Jeppe Pedersen gennemgik de reviderede vedtægter og grunden til ændringerne. Ændringerne blev enstemmig 
godkendt. 
I henhold til vedtægterne skal ændringerne godkendes med 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte 
medlemmer, som dog mindst skal udgøre halvdelen af foreningens medlemmer. Da der ikke var mødt et antal svaren-
de hertil til generalforsamlingen, skal der derfor indkaldes til en ny generalforsamling, som skal afholdes inden en 
måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages ved almindeligt stemmeflertal, uden hensyn til de frem-
mødtes antal. Denne generalforsamling afholdes den søndag den 22. marts kl. 19.00 på formandens bopæl, Buhlsvej 
16d. Særskilt indkaldes udarbejdes og omdeles. 
 

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent v. kasserer Claus Pedersen 
Kassere Claus Pedersen gennemgik budgettet som blev vedtaget. Kontingentet blev fastsat til kr. 2.000,- som hidtil. 
 
Da foreningens store udgift er vedligehold og drift af de grønne områder, har Claus Pedersen forsøgt at få tilbud ind fra 
andre entreprenører til at holde fællesområderne. Dette har dog ikke vist sig mulig at få nogle brugbare tilbud indtil 
videre. 
Forslag om at grundejere på skift kunne holde områderne helt eller delvis blev drøftet. Det er fortsat bestyrelsen hold-
ning, at det i så fald vil blive tale om ”Tordenskjolds soldater”, hvis grundejerforeningen indkalder til fællesarbejder eller 



 Grundejerforeningen Birketing/Buhlsvej 
 
Generalforsamling 2020  Viuf, 25. februar 2020 

2 

turnus. Ligeledes er det bestyrelsens holdning, at man ikke bør nedsætte antal af græsslåning, så græsset således 
ikke kan bioklippes som nu og derved kommer græsafklip til at ligge i uhensigtsmæssige klumper. 
 
Med hensyn til kapital til nyt slidlag – når den tid måtte komme – så er det bestyrelsens vurdering at det nuværende 
slidlag kan holde en del år endnu, på trods af nogle steder mangelfulde kvalitet, og derfor ikke står for en totalrenove-
ring de næste 5-10 år. Da pris på slidlag kan variere efter råvarepriserne, holdes egenkapital og priser under observa-
tion. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
Til bestyrelsen blev genvalgt Flemming Balle Sørensen og Søren Jeppe Pedersen. Suppleant Lars Møller havde i først 
omgang ikke ønsket genvalg, men da ikke andre meldte sig, var Lars villig til at tage en tørn mere - Tak for det. 
 

7. Valg af revisor og suppleant 
Der var genvalg til revisor Poul Petersen og revisorsuppleant Louise Karlskov Frederiksen. 
 

8. Eventuelt 
Kontingent, vedligehold af fællesområder og vejfond blev drøftet i fri forum. 
 
 
Viuf 
25. februar 2020 
Søren Jeppe Pedersen 


