
Sjællands Odde 21/6 2020

Referat af bestyrelsesmøde i grundejerforeningen Lyngen-Stenager d. 21/6 2020 hos os Svend.

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

 Der er følgende punkter på dagsordenen:

1. Siden sidst

2. Økonomi

3. Vejene

4. Stranden og broen

5. Bådene

6. Sankt Hans

7. Eventuelt

1. Vi kan konstatere at den ny støvbehandling af Spurvevang virker rig2g fornu3igt. På Bornholmsvej er 

der fortsat støvproblemer, formentlig på grund af for høj fart. Vi undersøger pris på en e3erbehandling

af Bornholmsvej. 

Der har været en henvendelse fra en grundejer vedr. hensæ5else af en kajak på stranden. Vi 

dispenserer ikke fra at alle både skal være medlem af bådelauget.

Arne Thøgersen er blevet opfordret 2l at være dirigent på næste generalforsamling og han har takket 

ja.

2. Der er blevet udsendt kon2ngentopkrævninger men endnu ikke opgjort hvor mange der har betalt. Vi 

overvejer at hæve kon2ngentbetalingen for medlemmer som ikke kan oplyse en mailadresse, da der er

et uforholdsmæssigt stort arbejde forbundet med at udfærdige og sende fysisk post. 

3. Vejene er i god stand og den nye, mere naturvenlige støvbehandling, ser ud 2l at fungere fint. Der er 

fortsat mange steder lang vores veje, hvor der ikke er beskåret 2lstrækkeligt. Vi håber at kommunens 

flyers der opfordrer 2l at grundejere beskærer, får en posi2v effekt.

4. Badebroen blev sat op torsdag d. 21. Der opsa5es et skilt der forbyder ophold på broen og opfordrer 

brugerne 2l at holde min. 1 meters afstand. 

5. Der er nogle få pladser 2lbage og enkelte som mangler at betale.

6. Sankthansbål er i år aflyst pga. Corona situa2onen, da vi ikke forventer at må5e forsamles mere end 

50 personer. Der må derfor ikke lægges grene mv. på stranden i år.

7. Henvendelse fra grundejer Kurt Sølund vedr. ansøgning 2l kommunen om opsætning af bænke på 

Ka5egat stranden. Vi er i bestyrelsen posi2ve overfor ini2a2vet. Kurt har 2lbudt at stå for ansøgninger 

2l kommunen. Bent følger op med Kurt, på hvor langt det er kommet.

Vi har modtaget henvendelse fra Heden grundejerforening, vedr. etablering af fibernet via 

bredbåndspuljen. Vi har 2lslu5et os med be2ngelse af at vi ikke forpligter os økonomisk.

Næste bestyrelsesmødes a>oldes d. 23/8 kl. 10, hos Bent på Fasanvang 5.

Referent: Søren/


