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Referat af generalforsamlingen  
Søndag den 1. juli 2018 Kl. 9.30  

på Lyngkroen, Rørvigvej 217 
 

Østre Lyng, den 1. juli 2018 
 
 
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 G.08 som dirigent. Der var accept af at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
Repræsentanter fra følgende 35 matrikler ( 50 personer) var til stede: 
Svinget:  4, 5, 7, 10, 12, 14, 16  
Fyrrestien:1, 8, 9, 13 
Græshoppestien:14, 4, 21, 19, 8, 15, 12, 11 
Porsevænget:2. 
Koglestien:11 
Jakobsvænge:13, 6,  
Cederstien: 9, 11, 14, 4 
Valnødvej: 1, 5  
Ingeborg Vænge:3, 5, 17, 18 
Porsevænget: 6, 3,  
 
Ad punkt 2: Formanden aflagde beretning, og spørgsmål og diskussion foregik efter den 
fulde beretning. Dirigenten faciliterede spørgsmål til de enkelte punkter hver for sig. 
 
Vejene: Skal man fylde hullerne i vejen selv? Ja det skal man. Vi får ikke repareret mindre 
skader på vejen hvert år. Der ligger grusbunker til det samme. På hjemmesiden er der 
beskrivelse af, hvordan man ordner huller i en grusvej. Der blev gjort opmærksom på, at 
der mangler grus på hjørnet af Ingeborgvænge og Olivenvej. Et medlem foreslog, at man 
kunne bruge salt som støvbinder på vejene, det ville gøre det hele meget billigere. Det 
undersøges. Resultatet af undersøgelsen lægges på hjemmesiden. 
Et medlem påpegede, hvor vigtigt det er, at grundejerforeningen tager sig at vandløb og 
veje i fællesskab. 
 
Vandløb: En lodsejer udtrykte stor glæde over hvor godt oprensningen ser ud. 
 
Grenafhentning: Ingen bemærkninger. Der er indkommet et forslag fra en lodsejer om 
flisning i stedet for afhentning. Mere om dette senere 
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Diverse: En lodsejer foreslog, at vi skal have en hjertestarter i området. En central 
placering ville være for enden af Jakobsvænge. Diskussionen gik på om man skulle bruge 
hjerteløbere eller man bare kunne hænge den op. En lodsejer påpegede at det er meget 
nemt at bruge en hjertestarter, alt giver sig selv. Det blev vedtaget, at bestyrelsen skulle se 
på, hvordan det kan etableres.  
Der blev spurgt til, om der kommer flere sten med vejnavne på. Umiddelbart er der ikke 
nogen på bedding. Vi har kun gjort det de steder, hvor skiltene blev kørt ned hele tiden.  
En lodsejer gjorde opmærksom på, at man kan købe skilte med ”Nabohjælp” af 
Trygfonden. I det hele taget er det vigtigt hele tiden af være opmærksom på, hvem der 
færdes i vores område. Det forebygger indbrud, som der i øvrigt ikke har været mange af i 
vores område. 
Beretningen blev herefter vedtaget med akklamation. 
 
Ad punkt 3: Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. I 
kassererens fravær gennemgik formanden kort regnskabet og svarede på opklarende 
spørgsmål. 
 
Budget: Der er lavet forslag til budget, men det vil blive revideret i forhold til vore udgifter 
til veje i efteråret. Det blev vedtaget at opkræve et kontingent på 550 kr. i 2019, da vi har 
tæret på kassebeholdningen gennem de senere år. Kontingentet vil fortsat blive opkrævet i 
begyndelsen af det nye år. En lodsejer bad om at vi hvert år omdeler forslag til budget på 
generalforsamlingen. Det gør bestyrelsen selvfølgelig. 
 
Ad pkt.4: Medlemmer af bestyrelsen vælges for to år: 

• Finn Frederiksen var på valg. Finn ønskede ikke at genopstille, så Maria Cronwald 
blev valgt til bestyrelsesmedlem for to år. Formanden takkede Finn for sit store 
arbejde siden 2005. 

• Lene Bornemann var på valg og blev valgt for yderligere to år 
 
Suppleanter: Vælges for 2 år: 

• På valg var Flemming Mølgaard. Dirigenten gjorde opmærksom på at ifølge 
vedtægterne, kan Flemming ikke være suppleant for hele bestyrelsen, da han bor i 
samme hus, som et medlem af bestyrelsen.  

• Hasse Søndergaard stillede op og blev valgt for to år. 

• Paul Kuhle stillede op og blev valgt for et år. 
 
Ad pkt. 5: På valg var revisor Henrik Stigkær. Henrik blev valgt for yderligere to år. 
 
Ad pkt.6: Der var indkommet et forslag til bestyrelsen. En lodsejer ønskede, at 
bestyrelsen skulle få et skriftligt tilbud på, hvad det vil koste at flise vore grene i stedet for 
at køre dem bort. Bestyrelsen havde fremskaffet et tilbud, men vil kontakte andre og 
beslutte, hvad der skal ske i efteråret, baseret på den billigste løsning.  
Nogle lodsejere var bekymrede for larmen og de store køretøjer på vore veje. 
 
Ad Eventuelt:  

Flere gav udtryk for tilfredshed med bestyrelsens arbejde og hjemmesiden.  

Afslutning: Mødet blev afsluttet ca. 11:30. Formanden takkede for fremmødet og den 






