
Sjællands Odde 20/10 2019

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Lyngen-Stenager d. 20/10 2019 hos Søren.

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

Bestyrelsen havde følgende punkter på dagsordenen:

1. Siden sidst

2. Økonomi

3. Badebroen

4. Bådene

5. Vejene

6. Oversigtsforhold (bl.a. Stenager 16)

7. Eventuelt

1. Ingen indlæg.

2. Vi mangler et bilag for generalforsamlingen den. 26/5. Vi e6erlyser hos formanden. 

Der er ikke længere nogen udeståender vedr. kon7ngent �
Vi ligger pt. under budge8et på alle poster.

3. Badebroen blevet taget op e6er planen og mange var mødt op, hvilket bevirkede at opgaven i år var 

meget le8ere. Tak 7l alle der hjalp 7l.

De påsa8e stålwirer har formentlig reddet broen fra større skader i de kra6ige storme vi har ha6, så 

dem holder vi fast i. E6er opfordring fra brugere af broen, blev der påsat kunstgræs på broens sidste 

fag. Det har virket rig7g godt.

4. Bådene skal som bekendt ;ernes fra bådpladsen senest 1 november.

5. Der er en del store huller, særligt på Lyngvang. Disse udbedres e6erhånden som de tørrer op og kan 

opfyldes. De øvrige veje bliver e6erfyldt som sædvanligt. 

6. Vi indleder på ny en kampagne der skal få bragt orden i beskæringen af beplantningen langs, både 

vores store og små, veje. Det er ikke muligt at få re8et vejkanter af som det ser ud nu, da der er rig7g 

mange steder hvor beplantningen vokser langt ud over skel og ej heller holder 4 meter i højden. 1. 

december vurderer vi, i bestyrelsen, om kampagnen har virket.

7. Der er s7llet et forslag om at foreningen opre8er en lukket Facebook gruppe, hvor der kan lægges 

diverse aktuel informa7on og billeder fra arbejdsdage mm. op. Bestyrelsen er posi7v og vi arbejder 

videre med ideen.

Næste møde er a6alt 7l 12. januar 2020

Referent: Søren


