
Grunderejerforening Birketing/Buhlsvej – Generalforsamling 2021 

Viuf, 25-05-2021 

10 ud af 53 husstande var repræsenteret ved årets grundejerforenings generalforsamling. Dette til trods for 
den forud meldte sparsommelige forplejning grundet corona. 

1. Valg af dirigent/referat 
a. Dirigent: Thomas Jensen  
b. Referat: Søren Hansen  

 
2. Bestyrelsens beretning v. næstformand Søren Hansen: 

a) Generalforsamling 2021 udskudt pga. corona 
 

b) Vedtagelse af reviderede vedtægter på terrassen Buhlsvej 16D i forår 2020. Generelt for at 
gøre reglerne mere tidssvarende. 

 
c) Corona har haft sin indvirkning på aktiviteter og møder i løbet af året. Møder på teams 

m.m. 
 

d) For første gang længe har vi haft udgifter til vinterbekæmpelse. Forholdsvis begrænset 
udgift (3500 kr) 

 
e) Revner i vejene er repareret. Omkostning i omegnen DKK 8.000. NCC vurderer at slidlag mv. 

har en holdbarhed på mindst 10-15 år.   
 

f) Oprydning i beplantning omkring søen. Med stor frivillig opbakning og et flot resultat. Vi 
håber at det kan vedligeholdes med minimal indsats. 

 
g) Vild-med-vilje tiltag i igangsat. I første omgang på det grønne område foran Jane & Ricky 

(Birketing 1). Vi afventer og ser hvordan det vil se ud og beslutter så om vi skal gøre 
yderligere i samme stil. 

 
h) Forventning om etablering af skelbeplantning lags skel mod Ralph Barfod i løbet af 2021. 

Godkendt af Kolding Kommune. GF betaler halvdelen iht. gældende lovgivning. 
 

i) Vejfesten har været aflyst i 2019 pga. manglende tilslutning og i 2020 pga corona). 
Rygterne vil vide at der er frivillige der er ved at stable noget på benene til d. 18/9-21. 
Håber på stor opbakning. 

 
j) Beretningen blev godkendt uden kommentarer. 

 

3. Aflæggelse af regnskab 
a. Regnskabet for 2020 blev godkendt  

 
4. Indkomne forslag 

a. Der var ingen indkomne forslag 



 
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

a. Det bemærkedes at omkostningen til grønne områder er høj. 
i. Budget 2021 DKK 70.000 for 2021 vedligehold af grønne områder dækker over: 

1. Græsslåning 
2. Fejning af vej 
3. Klip af hæk (miljøstationer) 
4. Øvrigt vedligehold af grønne områder 
5. Vedligehold af kanter 

ii. GF blev enig om at udbede sig forslag udvikling af de grønne områder på 
hjemmeside samt Facebook side. 

iii. Oprensning af kloakker medtages i budget for 2023 
iv. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. 

b. Fastsættelse af kontingent. 
i. Kontingent fastholdes til DKK 2.000 per år/husstand. 

ii. Kontingentet forventes at blive hævet om 5 år for at sikre opsparing til at udskifte 
vejbelægning.  

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Søren Hansen, Claus Pedersen og Michael Busk modtog alle genvalg 
 

7. Valg af revisor & suppleant 
a. Poul Petersen og Louise Karlskov modtog begge genvalg (in absentia) 

 
8. Eventuelt 

a. Bestyrelsen undersøger muligheden for at søge tilskud til etablering af ”vild-med-vilje”. 
b. Opdatering fra Medborgerforeningen i Viuf (v. Lena Mensel): 

i. Solcellefirmaer har ansøgt om lov til at etablere solcelleparker på anslået 830 
hektarer i Viufomegn. Opfordring fra Medborgerforeningen til at man lader sin 
mening give til ende overfor kommunen ift. etablering af solcelleparker omkring 
Viuf. Send gerne en mail til Medborgerforeningen (Nicolai Boel) hvis du/I mener at 
det ikke er hensigtsmæssigt at etablere disse. Gerne med kort argument. 

ii. Medborgerforeningen har ansøgt legat til etablering af rekreativt område bagved 
forsamlingshuset. 

iii. Grusgrav Viuf II: Forventes at blive vedtaget. Dog med en gravetilladelse begrænset 
til max 10 år.  

 

 

 

Referat v. 

Søren Hansen 


