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Sjællands 27. august 2017

Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 27. august 2017 hos Hans

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

1. Siden sidst

Sankt Hans aften var som sædvanlig hyggelig, med nogenlunde vejr og en masse mennesker.
Nogen havde dog læsset en masse brændeknuder af, som vi måtte fjerne inden vi kunne tænde
bålet. Vi må nok endnu engang pointere, at der kun må henlægges grene og kvas på max. 8 cm. I
diameter.

Vores lørdag eftermiddags komsammen er ikke rigtig slået an. Der er meget begrænset fremmøde.
Da bestyrelsen ikke er direkte involveret foretager vi os ikke yderligere.

2. Badebroen

Broen har holdt stand imod vind og vejr hele sommeren og der er ingen skader, og således ingen
udgifter. Gelænderet er noget løst og Bent spænder det efter.

Broen tages op af vandet Lørdag den 21. oktober 2017 kl. 09.00 og vi indkøber smørrebrød som
vi plejer.

3. Stranden

Der er ingen problemer umiddelbart som kræver opmærksomhed.

4. Bådene

Rampen er helt i orden, den har ikke rykket sig og er ren og fin. Alle bådpladser er nu optaget.

5. Forsikring

Erik  præsenterede et  forslag  til  bestyrelsesforsikring  som også  omfatter  underslæb.  Prisen er
meget rimelig forhold til forslaget fra Danske Bank. Bestyrelsen tilslutter sig forslaget og Erik Går
videre med sagen. Hans undersøger om vi kan komme ud af vores nuværende forsikring.

6. Økonomi

Der er endnu 8 medlemmer som ikke har betalt kontingent efter 1. rykker. De får nu 2. rykker med
100 kr. i gebyr. Vi har ikke haft nogen ekstraordinære udgifter i år, og foreløbig har vi overskud på
budgettet.

7. Vejene

Et medlem har skrevet til kommunen og klaget over hullerne i asfalten på Stenager, på det første
stykke som tilhører Odsvang og Asgers Lyng. Kommunen svarer at vi selv skal kontakte ansvarlige
i første omgang, og lave en aftale. Erik kontakter formændene for Odsvang og Asgers Lyng.

Side 1/2



v/ Formand Erik Fritzbøger, Kanadavej 6, 2300 Kbh. S
Tlf: +4540110180 – e-mail: formand@lyngen-stenager.dk

Jacob  har  fået  en  udtalelse  fra  en  tidligere  kollega  i  Københavns  kommune,  vedrørende
kommuners ansvar i forhold til private fællesveje. Det er noget kompliceret rent juridisk, men den
korte version er at vi kan anmode om et vejsyn på Stenager. Hvis man her finder at vejen er i så
dårlig stand at den skal total renoveres, kan kommunen udstede et påbud og en udgiftfordeling.

Vi anmoder kommunens vejteam om et vejsyn, men hvis de mener at der kun er tale om almindelig
vedligeholdelse, er det op til os at lave de nødvendige aftaler med de involverede parter.

8. Næste møde

Søndag den 22. oktober 2017 kl. 10.00 hos Erik

Referent Hans
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