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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 2019 
 

1. Valg af dirigent: 
Som ordstyre blev valgt Allan Karlskov. 
Allan kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt og rettidig indkaldt. Søren Jeppe Pedersen til-
bød at skrive referat, da vedtægterne ikke kræver, at det skal være en person udenfor bestyrelsen, som 
skiver 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. februar 2018. 
Søren Hansen blev valgt som næstformand og Claus Pedersen blev genvalgt som kasserer. Søren Jeppe 
Pedersen blev genvalgt som formand. 
 
 Vejene 
Bestyrelsen har som tidligere år, været fokuseret på kvaliteten af vores asfaltbelægning. Vi har kontaktet 
vores lokale byrådsmedlem - Ole Alsted - for om vi denne vej, kunne skabe lydhørhed hos teknik- og kli-
maudvalget. Uofficielt har formanden for udvalget - Jakob Ville - været ude og se på vejene og har også 
fået en redegørelse fra Teknisk Forvaltning. Bestyrelsen har IKKE været inviteret til mødet, så denne re-
degørelse har været ensidig. Uofficielt har vi fået oplyst, at man IKKE har ønsket at gå i en nærmere dialog 
med grundejerforeningen og at udvalget IKKE er interesse i at åbne denne ubehagelige sag igen. 
Der er formentlig også tale om et vis personsammenfald i udvalget, som kender til den tidligere og i omfat-
tende korrespondance mellem forvaltningen, politikere og grundejerforeningen. 
 
Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi selv vil udarbejde en rapport over problematikkerne med vejen, som 
vi vil sende til borgmesteren og teknik- og klimaudvalget. 
 
For at vise rettidig omhu og ikke forværre skaderne på vores veje, bliver vi nødt til i foråret, at få repareret 
de revner og sætninger, som efterhånden har vist sig. 
 
 Grønne arealer og stier 
Vi har fået fjerne de små beplantningsgrupper med tjørn, som nu er udlagt i græs. Desuden er etableret en 
grussti fra byparken til Buhlsvej, så man nu kan færdes tørskoet. 
Bestyrelsen har ikke været indblandet i etablering af stien, men er blevet forespurgt om der var interesse 
for stien, hvilket bestyrelsen billigede. 
Der har efterfølgende ikke været udelt begejstring for stien, men vi håber på, at alle på sigt kan se fordele-
ne ved, at færdselsarealet nu er markeret med grus langs vildhegnet, så man ikke behøver at gå på græs-
set. 
 
 Ny affaldssortering 
Vi har p.t. kontakt til Kolding Kommune, da vi har fået oplyst, at man i Kolding Kommune skal til at sortere 
madaffald og restaffald hver for sig. Dette er umiddelbart ikke lige til at håndtere, da vores affaldsøer er for 
små til denne håndtering, i det man samtidig vil overgå til 14 dages tømning. 
Der er flere løsningsmuligheder hvorfor bestyrelsen snarligt vil udsende en redegørelse herom. 
 
 Bebyggelsesafslutning 
Det er glædeligt, at alle grunde på Birketing og Buhlsvej nu er bebygget og vi således burde være fri for 
belastende lastbiltransport med byggematerialer etc. 
Det er derfor lejlighed til at anmode om, at alle grundejere parkere egne biler i indkørslerne, så der er fri 
passage på vejene således, at renovationsbiler etc. kan komme frem, uden at køre på og belaste kantsten 
og ødelægge græsrabatter. 
Korttidsparkering - f.eks. gæsteparkering - skal der naturligvis være plads til på vejene, hvis man ikke har 
plads i indkørslen. 
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 Vedtægter 
Grundejerforeningens vedtægter er nu snart 10 år og trænger til en revision. Bestyrelsen vil derfor det 
kommende år arbejde med en revision af vedtægterne som planlægges til, at blive vedtaget på næste 
generalforsamling. Vedtægterne foreskriver, at ændring i vedtægterne igen skal bekræftes ved en ekstra-
ordinær generalforsamling. Nærmere information herom ved indkaldelse til næste generalforsamling. 
 
 Referat fra sidste års generalforsamling 
Vi var sidste år IKKE rettidige med udsendelse af referatet fra generalforsamlingen. Dette skal vi naturligvis 
beklage. Vi er nu fokuseret på, at referatet SKAL sendes ud i henhold til vedtægterne. 
 
Til beretningen blev der stillet følgende spørgsmål. 
 

Spørgsmål: 
Har bestyrelsen overvejet at kontakte en advokat vedr. Kolding Kommunes ensidige overdragel-
se af vejene til grundejerforeningen? 
 
Svar fra bestyrelsesformanden: 
Ja, det har været overvejet, men bestyrelsen er kommet til den konklusion – i dialog med Parcel-
husejernes Landsforening – at dette ville blive meget dyrt og at vi som ”de små” overfor Kolding 
Kommune, let kunne komme til at skulle bruge mange tusinde kroner på advokatsalærer. Dette i 
en sag som vi ikke er sikker på at kunne vinde. Vi har også overvejet syn og skøn men igen, så 
er det en proces som kunne have meget store økonomiske konsekvenser og som kunne dræne 
vores kassebeholdning betragtelig. 
 
Spørgsmål: 
Tidligere har der været nævnt en 10årig garanti på asfaltarbejdet. Er denne fortsat gældende? 
 
Svar fra bestyrelsen: 
Der er så vidt det kan konstateres intet i tidligere korrespondance eller dokumenter, der nævner 
noget om garanti af denne størrelse. Normalt er der maksimalt 5 års garanti/påklageret på entre-
prenørarbejder jfr. Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer af 1992, som var gældende 
på daværende tidspunkt. 
 
Spørgsmål: 
Er der ikke en retshjælpsforsikring via Parcelhusejerenes Landsforening? 
 
Svar fra bestyrelsesformanden: 
Efter bestyrelsesmødet er policen gennemset. Retshjælpsforsikringen er kun gældende, hvis der 
rejses søgsmål mod foreningen eller dennes bestyrelse. 

 
3. Aflæggelse af regnskab 

Kassere Claus Pedersen aflagde regnskabet og redegjorde for de enkelte poster. Der var ingen restancer. 
 
Til regnskabet blev der stille følgende spørgsmål. 
 

Spørgsmål: 
Da regnskab og budget stort set går i nul samt at kassebeholdning og vejfond stort set ikke er til-
gået midler de sidste 3-4 år, har bestyrelsen da overvejet at øge kontingentindbetalingerne. 
 
Svar: 
Det har jævnligt været drøftet på bestyrelsesmøder at justere kontingent. Det er bestyrelsen vur-
dering, at vi p.t. har en kassebeholdning som sandsynligvis kan bekoste en slidlagsudskiftning, 
hvis dette skulle foretages indenfor få år, men da en større renovering af vejene ligger år ud i 
fremtiden, er dette ikke vurderet påkrævet endnu. 
Asfaltpriser og kassebeholdning vurderes løbende og evt. justeringer i kontingentbetalingerne 
vurderes. 

 
4. Indkomne forslag fra medlemmerne 

Ingen forslag er indkommet. 
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5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Kassere Claus Pedersen gennemgik budgettet som blev vedtaget. Kontingentet blev fastsat til kr. 2.000,- 
som hidtil. 
 

Til budgettet blev stillet følgende forslag: 
Måske kunne græsplænen omkring søen/regnvandsbassinet nøjes med at ligge i eng, så der kun 
blev klippet en sti omkring søen. Ligeledes kunne nogle arbejder som f.eks. klipning af hegn ud-
føres som eget arbejde. 
Bestyrelsen vil nærmere undersøge mulighed for eng omkring søen og se om der er besparelse 
på driften af græsarealerne. Vedrørende eget arbejde, så anser bestyrelsen ikke dette som den 
første mulighed for at reducere omkostninger på driften. Det er bestyrelsen vurdering, at det i så 
fald vil blive tale om Tordenskjolds soldater, hvis grundejerforeningen indkalder til fællesarbejder. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Til bestyrelsen blev genvalgt Søren Hansen, Claus Pedersen og Michael Busk. 
 

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

8. Eventuelt 
Der er blev ytret utilfredshed – ikke fra direkte naboer – vedrørende driften af Vejle Auto Eksport, som 
grænser op til grundejerforeningens område. Der forekommer en del støj fra biler i længerevarende tom-
gang samt fra biler der flyttes rundt på ejendommen. Formanden vil tage en drøftelse med grundejer Ralph 
Barfod og direktør Sami Kobeita fra Vejle Auto Eksport. 
 
 
Viuf 
19. februar 2019 
Søren Jeppe Pedersen 


