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Referat af generalforsamlingen  
Søndag den 3. juli 2016 Kl. 9.30  

på Lyngkroen, Rørvigvej 217 
 Østre Lyng, den 3. Juli 2016 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Regnskab og budget. 
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
5. Valg af revisorer 
6. Indkomne forslag 
7. Eventuelt. 

 
Ad punkt 1: bestyrelsen foreslog Carsten fra G8 som dirigent. Carsten blev valgt. 
Dirigenten startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Repræsentanter fra følgende 28 matrikler var til stede og 3 repræsenteret fuldmagter. 
Svinget:  5, 12, 16, 7. Fuldmagt fra 10 
Morelvej: 3 
Rævebakken: 6 
Fyrrestien: 8, 12, 1, 9. 
Græshoppestien: 14, 19, 5, 11, 8 
Porsevænget: 6, 2. Fuldmagt fra 3 
Koglestien: 15, 11, 12 
Jakobsvænge: 5, 13, 6,  
Cederstien: 11, 2. Fuldmagt fra 10 
Valnødvej: 5  
Ingeborg Vænge: 17, 18 
 
Ad punkt 2: Formanden oplæste beretningen. De ting der kunne diskuteres under andre 
punkter på indkaldelsen blev gemt til disse punkter. Der var et par opklarende spørgsmål 
undervejs. Beretningen blev derefter accepteret uden yderligere spørgsmål og 
kommentarer. 
 
Ad punkt 3: Da kassereren ikke var til stede gennemgik formanden regnskabet. Af særlige 
bemærkninger var der, at der ikke var fremsendt en faktura på en del af grenafhentningen, 
så dette vil figurere på næste års regnskab. Pengene er hensat.  
 
Budget: Der er lavet forslag til budget, men det vil blive revideret i forhold til de ting der 
bliver vedtaget af medlemmerne senere ved generalforsamlingen. Det blev vedtaget at 
fortsætte med et kontingent på 400 kr. 
 
Ad pkt.4 : Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år:  Finn Frederiksen var på valg og blev valgt for 2 år  
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 Ingelise Dige Semark var på valg og ønskede ikke genvalg: lene Bornemann blev valgt for to år 
 
Suppleanter: Vælges for 2 år:  På valg var Flemming Mølgaard. Flemming blev valgt for to år  
 
Ad pkt. 5: På valg er revisor Orla Lundholm som ikke ønskede genvalg. Henrik Stigkær 
blev valgt for to år 
 
Ad pkt. 6: Vedrørende grenafhentning henvises til tidligere års beslutning om at tage 
emnet op ved generalforsamlingen hvert år. Der var flere argumenter for og imod 
grenafhentning: I.18 ønsker at fastholde ordningen. I.17  er modstander, han mener at den 
kommunale grenafhentning må kunne bruges og at det er for meget at bruge en fjerdedel 
af budgettet på det.  Finn fra Svinget mener, at det er vigtigt at få afhentet grene så der 
ikke ligger bunker alle vegne til fare for sikkerheden med brand. Orla fra Porsevænget 
havde selv ordnet et træ, der var væltet over hans grund fra en skov, som ikke tilhører en 
lodsejer. Der var forslag til om man kunne tilmelde sig ordningen og betale differentieret. 
En mulighed, men svær at administrere. Mogens fra Valnødvej mente, at man kunne 
melde ind om man vil have afhentet grene, så vognmanden ville hente rigtige steder. 
Henrik fra KO.11 foreslog, at man på hjemmesiden kunne meddele om man havde trailer 
som man vil udlåne eller om man gerne vil hjælpe til hos andre. F.1 foreslog at man kan 
lave en lukket gruppe på facebook og der diskutere diverse ting. Bestyrelsen lovede at se 
på det. 
 
Der blev stemt om det og det blev vedtaget med stort flertal. Grene afhentes  som tidligere 
efter skolernes efterårsferie (uge 42), men fra bestyrelsen opfordres der til, at man kun 
benytter grenafhentningen, hvis man ikke har andre muligheder for dermed at holde 
omkostningerne nede. 
 
Ad pkt. 6: Evaluering af projektet om oprensning af vandløb. Herunder betaling af opgravning af vejgennemføring til lodsejer. En lodsejer har betalt for at genetablere 
gennemløbet af åen ved Ingeborg Vænge. Bestyrelsen foreslog at lodsejeren 
kompenseres for udlæg, da det har betydning for hele området at åen løber frit. 
Bestyrelsen foreslog endvidere at de store åer fortsat vedligeholdes.  
  
Der var en del debat om tingene. Der har været store problemer i området Cederstien, 
Valnødvej og Ingeborg Vænge. Generelt var man enige om at Lene Bornemann, som 
havde betalt for at få opgravet en grøft der var kørt i stykker, skulle kompenseres. Der blev 
stemt for at bevilge pengene til at overtage Lenes faktura for oprensningen. De ca. 4.000 
kr. vil blive udbetalt til Lene snarest.  
 
Den megen diskussion om foreningens engagement i vedligeholdelsen af vandløb endte 
ud i at bestyrelsen skulle se på hele grøftesituationen , tage en snak med entreprenøren og 
kan disponere op til 10.000 kr. til oprensning og vedligehold af åerne, så det bliver bedst 
muligt for hele vort område. Ved afstemning overvejende flertal for.  
Poul fra Jakobsvænge fastslog at det er den enkelte lodsejers ansvar at holde sine åer, 
men at det må være et fælles ansvar at det fungerer. Hvis der skal opgraves skal det 
godkendes af den enkelte lodsejer, så en tidshorisont på 5 - 10 år er vigtig så man ikke 
skal bruge unødig tid på at fremskaffe godkendelser. Der er ikke umiddelbart en ny tidslinje 
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for kloakeringen efter at Kommunen vandt sagen om vandafledningsafgiften, men det er på 
trapperne og vil kunne ses på hjemmesiden når det foreligger. 
Det blev desuden besluttet at bestyrelsen skulle rette henvendelse til kommunen i sagen 
om den grøft på Ingeborg Vænge der er fyldt med træer. 
Henrik Stigkær (som har forstand på vand)  indvilligede i at "gå tur" i området med Ole og Lene for at se på det hele og foreslå hvad der bør gøres. Disse tre lodsejere vil i 
fællesskab løfte opgaven. 
 
Ad pkt. 6: Forslag om store sten med indskrift i stedet for skilte.  Vore skilte køres ned at de store lastbiler, der kommer på vore veje. Det foreslås fra 
bestyrelsen af de mest udsatte udskiftes med indgraverede kampesten. 
 
Det blev vedtaget at bestyrelsen skulle indkøbe 3 kampesten (ca. 13.500 kr. ) som skulle 
sættes ved Mangovej, Fyrrestien og Kvædevej. Kun udsatte skilte som køres ned igen og 
igen skal erstattes.                          
 
Ad pkt. 6: Etablering af vejbump på Jakobs Vænge Der køres alt for stærkt på Jakobs Vænge og det giver enorme støvgener for lodsejerne. 
Det er muligt at få tilladelse til at etablere vejbump, hvis de er belyst. Vi har flere 
lysstandere på Jakobs Vænge, så der burde kunne opnås tilladelse fra Politiet.  
 
Dette gav anledning til en del diskussion. Ingeborg Vænge 17 mente at det virker ugæstfrit 
med disse bump. Flere mente at det ville larme ret meget når man kører over med trailere. 
Det vil bare flytte problemet til andre veje. Markstien er et større problem mente Fyrrestien 
1. Der blev talt om andre ting man kunne gøre for at signalere at man kører ind i et stille 
område. Etablering af en port kunne være en mulighed, det har man andre steder. 
Bestyrelsen ønskede en afstemning of forslaget for at vide medlemmernes holdning. Der 
blev stemt imod forslaget med stemmerne 13 mod 6. Etablering af bump blev ikke 
vedtaget, men bestyrelsen skulle overveje andre metoder til at holde farten nede på vejene 
ind til vores område.  
 
Ad Eventuelt:  
Der blev foreslået at man fra næste år skulle hæve kontingentet så man kunne polstre sig 
til vi får egentlige problemer med vandet. Dette tages til efterretning.   
Er det muligt at betale med MobilePay i fremtiden. Bestyrelsen ser på det.  
Gøre det tydeligere for lodsejerne via e-mails og hjemmesiden, hvilke værdier et 
medlemskab af foreningen skaber. 
Carsten fra G.8 spurgte medlemmerne, hvordan de så på foreningens fremtidige 
forpligtigelser. Det var tydeligt at der var en solidaritet til stede for at foreningen skulle 
passe på vores veje, de vigtigste vandløb, fjerne grene for dem der ikke selv kan, varetage 
vigtige forbindelser til kommunen og informere medlemmerne jævnligt om forholdene. 
Afslutning: Mødet blev afsluttet ca. 12:15. Formanden takkede for fremmødet og den 
gode dialog. 
 
 
                             

Birthe Riddersholm 


