
Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Lyngen-Stenager d. 2/6 2019 hos Erik.

Sjællands Odde 2/6 2019

Deltagere: Fra bestyrelsen Erik, Hans, Svend og Søren, Ulrik var fraværende. Suppleant Bent Carlsen.

Bestyrelsen konstituerede sig uden andre ændringer, end at Søren overtager sekretærjobbet fra Erik.

Referatet fra generalforsamlingen blev kort gennemgået uden indvendinger mod indholdet.

1. Vejene

Der har været landmåler på Stenager 16, for at få klarlagt hvor skel mod veje egentlig lå. Herefter tager 

Erik fat i grundejeren i forhold til at få beskåret beplantningen mod Stenager og Spurvevang for at få 

bedre oversigtsforhold.

Der er opstået huller i asfalten på Stenager flere steder. Vi undersøger om vi kan finde en lokal 

entreprenør som kan udbedre disse samt hjørnet på Stenager/Bornholmsvej.

Bestyrelsen har besluttet at vi ikke vil opsætte yderligere skiltning omkring hastighed, da kommunen 

er på vagt overfor for skiltning i sommerhusområderne. Vi opfordrer alle til at holde hastigheden nede 

på max. 20 km/t og at motorkørende viser fornødent hensyn til børn, dyr og andre bløde trafikanter.

2. Stranden

Enkelte bådejere har endnu ikke fået påsat årsmærker på deres både. Dette opfordres de venligst til at 

få på plads.

Bent og Sven mærker af på stranden til det kommende Sankthans bål, som vi forhåbentlig kan tænde i 

år. Husk igen at grene max. må være 8 cm. tykke, da bålet ellers vil kunne brænde i mange timer, hvor 

der vil være nogen som skal blive og holde øje med bålet.

Der blev på generalforsamlingen rejst et ønske om en flyde platform som man kunne springe fra. Efter 

en drøftelse af mulighederne for dette, er bestyrelsen blevet enige om at vi ikke vil gå videre med 

ideen.

3. Badebro

Foreningen Overby Lyng Strand, har udvist interesse for at deltage i økonomi og praktik omkring 

badebroen. Bestyrelsen har besluttet at tilbyde, at foreningen kan deltage med et frivilligt årligt beløb 

på 2000 kr.

4. Eriksen, Stenager 59

Vedr. sag om opførelse af hegn, er bestyrelsen blevet anmodet om at give et skriftligt tilsagn om, at 

det opsatte hegn kan forblive opsat. Bestyrelsen har besluttet at afvente med at tage stilling til dette, 

til efter udløb af de 10 år som blev aftalt i forbindelse med opsætningen.

5. Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.

Referent: Søren


