
Sjællands Odde 4/8 2019

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Lyngen-Stenager d. 4/8 2019 hos Erik.

Deltagere: Fra bestyrelsen Erik, Hans, Svend, Ulrik og Søren. Suppleanter Bent og Flemming

Bestyrelsen havde følgende punkter på dagsordenen:

1. Reparation af Stenager

2. Bornholmsvejs tilstand

3. Stenager 16

4. Oversigtsforhold generelt

5. Badebroen

6. Ny spiller på badebroen

7. Økonomi

8. Eriksen, Stenager 59

9. Eventuelt

1. De værste huller på Stenager og vejkrydsene Spurvevang og Borholmsvej, er nu blevet udbedret. Det 

har dog betydet, at der nogle steder, hvor rabatten er så høj at vandet ikke kan komme væk, samler sig 

vand på vejen. Derfor påtænker vi at få skrabet rabatten i begge sider til efteråret. Der er dog mange 

steder hvor beplantningen langs vejen, efterhånden er så tæt på vejen at det ikke er muligt at få 

skrabet rabatten. Der iværksættes derfor tiltag til at få dette bragt i orden. 

2. Til foråret tager vi op til overvejelse, om vi skal afprøve en ny type overfladebehandling, som er mere 

miljøvenlig end den nuværende, for at dæmpe støvgenerne.

3. Selvom der nu er klippet en del ind langs rabatten på Spurvevang, er det stadig ikke tilstrækkeligt og 

der er slet ikke gjort noget mod Stenager. Dermed er oversigtsforholdene fortsat ikke i orden. 

Formanden tager fornyet kontakt til ejeren.

4. Hans komponerer en e-mail til alle grundejere, som indskærper reglerne for beskæring langs vejene, 

som mange steder er ude af kontrol og som bevirker at oversigtsforholdene i vejkrydsene er meget 

ringe og dermed til fare for alle trafikanter.

5. Der har været klaget over glatte brædder for enden af badebroen når brædderne var våde. Vi indkøber 

noget kunstgræstæppe og får dette monteret de relevante steder.

6. Foreningen Overby Lyng Strand, har selv henvendt sig med ønske om at bidrage til vores badebro og 

har for 2019 bidraget med 1800 kr. Vi takker for deres bidrag.

7. Vores økonomi er fortsat sund. Dog er der pt. 34 restanter på kontingentindbetalingen for 2019.

8. Henvendelsen fra grundejeren, vedr. at hegn kan forblive opsat, på trods af 

generalforsamlingsbeslutning om at hegnet skulle nedtages efter 10 år, blev drøftet og bestyrelsen har 

besluttet at fastholde generalforsamlingsbeslutningen.

9. Ingen indlæg.



Referent: Søren


