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Holstebro, 23. august 2017 
 
 

Referat af bestyrelsesmødet 
 

lørdag, den 2. september 2017 kl. 0900 
 

på Lyngsletten 4 (hos Lars) 
 
Mødet indledtes med kaffe og morgenbrød. Der var afbud fra Teddy. 
 
Dagsorden: 
 

1 Siden sidst 
a. Årsmøde i Sammenslutningen 26. august.  
Foreningen var repræsenteret af Teddy, der har orienteret bestyrelsen om mødets væsentligste 
emner ved mail af 27/8. Sammenslutningens referat er endnu ikke tilgået. 
b. Status i sagen vedr. fibernet. Åstedsforretning 23. august (Hans Ole og Lars). 
Gunnar, Hans Ole og Lars deltog i møde med udbyder, kommunen og entreprenøren. Foreningen 
informerede særligt om dræningsnettet, så det ikke blive beskadiget under gravearbejdet, der 
starter i slutningen af september. I muligt omfang vil fiberkablet blive pløjet ned, så man undgår 
synlige opgravninger. Alle passager af veje sker ved underføring. Fibernettet udrulles i fuldt omfang 
uanset den nuværende tilslutning.  
c. Overdragelse af kassererfunktionen. Status (Frank). 
Efter en del udfordringer er kassererfunktionen nu fuldt overdraget, og Frank har adgang til 
netbank. Der er pt. en del udeståender med kontingentbetaling. Skyldnere vil blive rykket, og så ser 
vi frem til næste år, hvor kontingentet vil blive opkrævet af kommunen over ejendomsskatten 
sammen med vej- og evt. dræningsbidrag. 
d. Status vedr. veje og stier (Hans Ole) 
Det primære vejnet (asfaltvejene) ser generelt godt ud. Der er et par steder på Lyngvejen (ved 
infotavlen og langs dele af skoven), hvor rabatten er ret dyb. Der skal fyldes efter med stabilgrus 
for at undgå, at asfaltkanten knækker. 
Det sekundære vejnet (grusvejene) skal repareres hist og her. Vejformanden vil udbringe stabil-
grus. 
Rabatterne blev klippet 9/6 med et flot resultat til følge. 
Beplantningen langs vejene blev klippet kraftigt ind i 2015, og de værste ”ar” er ved at være lægt. 
Der er ikke behov for yderligere tiltag. 
Skilte i området er/vil blive klippet fri. 
Vejformanden omtalte endelig udfordringerne med ”monsterregn”. Selv om der er god dræning i 
området, så står der lejlighedsvis større vandpytter. Nogle af disse kan fjernes med små 
drængrøfter, men andre steder er det ikke en mulighed. Det er nok noget vi må leve med. 
e. Status vedr. hjemmesiden (Gunnar) 
Gunnar fremviste en statistik over aktiviteten på hjemmesiden. Besøgstallet i første halvår ligger på 
242 – 322 besøg pr. måned, hvoraf nogle er gengangere. Der er sket et fald hen over sommeren, 
men generelt må man konstatere, at hjemmesiden i høj grad anvendes efter formålet. 5/9 skifter vi 
udbyder, og det plejer at medføre visse udfordringer før hjemmesiden er fuldt oppe at køre igen. 
f. Bygge- og vejsager (Lars) 
Der er hverken igangværende byggesager eller erstatningssager om beskadigelse af vore veje. 
Handels- og byggeaktiviteten har generelt ligget på et lavt niveau de sidste par år, men den mere 
lempelige adgang til realkreditlån kan måske få antallet af handler til at stige. 
g. Status vedr. Vesterhav Syd (alle). 
Intet nyt. Der er indsendt 300 klager til Energiklagenævnet, som endnu ikke har besvaret én 
eneste. Det er fremsendt erstatningskrav efter værditabsordningen fra 550 grundejere med et 
samlet erstatningskrav på 400 mill. kr. 
h. Andet?  

2 Økonomisk status for foreningen (Frank) 
Skyldnere, hvor mange? 
Der mangler fortsat kontingentbetaling fra ca. 1/3 af grundejerne, som vil blive rykket i nærmeste 
fremtid. 
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Større kontobevægelser siden sidst. 
Kommunen har overført vej- og dræningsbidrag for hele 2017, dog fratrukket opkrævningsgebyret 
på godt 6.000 kr.  
Der har været større udgifter til NCC (asfaltarbejde), containeren til grønt affald og til støv-
dæmpning. 
Samlet set er økonomien dog sund både på forenings- og vejkontoen og i dræningskassen. 
Overgang til kontingentopkrævning via ejendomsskatten.  
Frank orienterede om, at alle vil blive opkrævet kontingent til foreningen, når vi næste år overgår til 
opkrævning over ejendomsskatten. Grundejere, som ikke ønsker at bidrage med de 175 kr., må 
henvende sig, hvorefter kontingentet tilbagebetales. 

3 Kommende aktiviteter 
Plantedag lørdag, 16. september kl. 1000. Mødested: Lyngvejen 104 (hos Teddy). 
Hvem deltager ud over Teddy? 
Teddy forestår aktiviteten og det efterfølgende traktement. Der er truffet aftale med klitfoged Erling 
Christensen om levering af hjelme. Den øvrige bestyrelse er desværre optaget af andre gøremål. 
Lars udsender en erindringsmail forud for plantedagen. 
Rebstigen ved C80 er atter begravet under store mængder sand. Der bliver formentlig behov for at 
indkøbe en ny til foråret med mindre vinterhalvårets storme frilægger den gamle. 
 
Fastlæggelse af datoer for 
Næste bestyrelsesmøde (forslag: lørdag, 17. marts 2018) 
Næste generalforsamling (forslag: lørdag, 28. april 2018 (lørdagen efter St. Bededag)) 
Næste oprydningsdag (forslag: lørdag, 28. april 2018 (lørdagen efter St. Bededag)) 
Incl. udrulning af hø på nedgang C80 og C81. 
Plantedag 2018: lørdag 8. september? 
Ovennævnte datoer blev vedtaget. 

4 Eventuelt 
 

 
 
Referent: Lars Fløe Nielsen 
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Gunnar Pedersen 

 

Lars Fløe Nielsen, formand. 
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