
Sjællands Odde 23/8 2020

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

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. Vejene

4. Stranden og broen

5. Bådene

6. Generalforsamling

7. Eventuelt

1. Vi har modtaget mail med et brev fra Ann Dennit, som en kommentar 6l den kommende 

generalforsamling, med anmodning om videresendelse 6l alle medlemmer. Bestyrelsen har svaret Ann 

at den ikke kan påtage sig at udsende breve 6l alle medlemmer, da bestyrelsen ikke mener at vi kan 

tage hul på diskussioner omkring punkter på en generalforsamling, før selve generalforsamlingen.

Der er forsvundet et has6ghedsskilt på Stenager, som vi vil få ersta7et i nærmeste frem6d.

En kajakroer har spurgt om mulighed for at må7e henlægge kajak på området med både. Vi har 

meddelt at man kan melde sig ind i bådelauget hvore8er de7e vil være muligt.

Svend undersøger om vi kan indkøbe noget harpiks 6l vejen som vi kan bruge ved repara6on af huller.

Ansøgning 6l kommunen om opsætning af bænke på stranden ud 6l Ka7egat, er godkendt og bænke 

bes6lt. Bænkene planlægges opsat i løbet af e8eråret. 

2. Der mangler 28 kon6ngen6ndbetalinger, men økonomien er ellers fin.

3. Der bes6lles nyt grus 6l vejfyld, så vi kan få fyldt de huller der er kommet henover sommeren.

4. Der er blevet indkøbt og opsat ny trappe 6l broen, da den gl. trappe på midten, var gennemtæret flere 

steder. Ellers har broen det godt. Vi har modtaget endnu et 6lskud 6l badebroen fra G/F Overby Lyng 

strand.

5. Der er nogle få pladser 6lbage.

6. Der indkaldes 6l generalforsamling 6l a<oldelse d. 27/9 kl. 10.00 i Odden forsamlingshus. Der er plads 

6l 79 personer. I indkaldelsen anmoder vi denne gang om 6lmelding for bedst muligt at sikre, at vi kan 

overholde gældende regler for forsamlinger. Hvis der 6lmeldes flere end der er plads 6l vil 

generalforsamlingen.

7. Der er gang i FIBIA’s fremstød med fibernet på Odden. Mange har 6lmeldt sig og det bliver spændende

at se om det fornødne antal 6lmeldinger bliver opnået. Hans og Ulrik er på valg næste

Næste bestyrelsesmødes a<oldes d. 27/9 umiddelbart e8er bestyrelsesmødet.

Referent: Søren/


