
Sjællands Odde 12/01 2020

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Lyngen-Stenager d. 12/01 2020 hos Svend.

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

 Der er følgende punkter på dagsordenen:

1. Siden sidst

2. Økonomi

3. Badebroen

4. Bådene

5. Vejene

6. Oversigtsforhold 

7. Dræn

8. Generalforsamling

9. Bestyrelsesmøder

10. Eventuelt

1. Der er blevet solgt en del sommerhuse siden sidst. 

2. Vi skal 6l at betale 0,75% i nega6v rente for indestående i banken. Vi undersøger muligheder for 

investering af midler, for at undgå nega6v rente.

3. De udlagte fendere, som skulle markere ankrene 6l bropillerne, er desværre forsvundet. Vi må 

fastgøre dem bedre næste gang. Opsætning af badebro er planlagt 6l 2/5-2020 kl. 9.

4. Alle både er væk fra stranden i god 6d �
5. Vejene er løbende blevet holdt med opfyldning af huller og er generelt i god stand. Der er flere steder 

på Stenager, blevet skrabet kanter, så vandet kan løbe væk fra vejen. Det har fungeret godt. E:er 

næste afretning af vejene, afprøver vi ny støvdæmpning som er mere miljørig6g.

6. Oversigtsforholdende på Stenager er blevet bedre, men der mangler fortsat noget beskæring i højden, 

særligt på flere af hjørnerne på sidevejene. Vi opfordrer derfor grundejere med hjørnegrunde mod 

Stenager, 6l at være opmærksomme på højden af bevoksning som hindrer frit udsyn fra sidevejene.

7. Regninger for spuling af dræn, nord- og sydgående, betales denne gang pr. kulance af foreningen.

8. Vi planlægger at a<olde næste generalforsamling d. 31/5 i Odden forsamlingshus, kl. 10.

9. Næste bestyrelsesmødes a<oldes d. 12/4 kl. 10 hos Søren på Drosselvang 5.

10. Henvendelse fra grundejer omkring kvaliteten af vores hjemmeside har givet anledning 6l overvejelser 

vedr. hjemmesidens frem6dige form. 

Næste møde er a:alt 6l 12. april kl. 10 hos Søren på Drosselvang 5.

Referent: Søren


