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Referat af bestyrelsesmøde  
 

lørdag, den 17. marts 2018 kl. 0930  
på Lyngvejen 104 (hos Teddy). 

 
Dagsorden: 
 
0 Mødet indledes som sædvanligt med kaffe og rundstykker 

 
 

1 Referat fra bestyrelsesmøde 2. september 2017. 
Godkendelse og underskrift 
Godkendt og underskrevet. 
 

2 Siden sidst m.m. 
 
Plantedag 16. september – erfaringer (Teddy) 
 
Endnu engang et fint arrangement med et stort fremmøde. Efter et par timers arbejde var de af klit-
foged/strandfoged Erling Christensen leverede hjælme plantet. Det efterfølgende traktement og so-
ciale samvær nyder alle givet vis. Deltagerne gav hinanden tilsagn om at møde frem igen ved næste 
års plantedag. 
 
Nedgravning af fibernet (område gennemgang 29. november) (Gunnar/Lars) 
 
Lars nævner, at der har været en enkelt klage over beskadigelse af vej/rabatter, men har afvist kla-
gen som værende under bagatelgrænsen.  
Der har været to entreprenører på fibernet udrulningsopgaven og de to forskellige nedlægningsmeto-
der, der har været anvendt, har efterladt naturen i forskellige tilstande. Dog ikke mere ødelagt end, 
at den hurtigt vil være genetableret.     
I foråret vil entreprenøren tilse de enkelte stikledninger og efterså, hvis der er behov derfor. 
 
Veje og stier (Hans Ole). 
 
Hans Ole fortæller om et vejnet, der samlet set er i en rimelig tilstand. Dog er der enkelte huller i 
asfaltvejen. Hans Ole vil efterfølgende fylde hullerne op med koldflydende asfalt. 
Et enkelt sted er asfaltkanten blevet beskadiget over ca. 1½ meter. Formanden mener ikke, at ska-
derne har et sådant omfang, at foreningen skal foretage sig noget i den anledning. Vejformanden 
holder skadens udvikling under observation. 
”Gruslars” vil 1) høvle og reparere grusvejene før påsken d.å., 2) feje asfaltvejene, 3) rette rabatter-
ne til – også lodret -efter behov og 3) gennemføre støvdæmpning i området i juni måned. 
 
Overgang til kontingentopkrævning via kommunen (Frank) 
 
Det fungerer rigtig fint. Enkelte grundejere vil dog skulle have penge tilbage. 
 
Hjemmesiden (Gunnar)  
 
Efter visse udfordringer fungerer systemer optimalt igen. De mange ”besøg” på hjemmesiden, som 
statistikken kan fortælle om, vidner om en stor interesse for vores område. Der har været besøgende 
fra bl.a. Tyskland, Italien og USA. 
Det besluttes, at Gunnar fremover vil ”plukke” relevante artikler ud fra lokale medier og lægge dem 
ind til læsning på hjemmesiden. En mulighed, vi håber, der kan hjælpe til, at grundejere kan følge 
med i, hvad der rører sig på Klitten. 
  
Igangværende byggerier i området, status (Lars). 
 
Der er aktuelt tale om en beskeden aktivitet på området. Ét nyt hus er under opførelse. 
 
Vesterhav Syd – nyt? (Alle) 
 
Vattenfall har inviteret til orienteringsmøde om processen vedrørende værditabsordningen. Mødet 
holdes Skærtorsdag den 29. marts 2018 kl. 14.00 i Klittens Menighedshus i Hvide Sande. Alle opfor-
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dres til at deltage.  
 
Kystsikring – forsøg med Jacobsens rør (Alle). 
 
Vi taler en del om udviklingen på kystsikringsområdet og ser med spænding frem til resultatet af det 
forestående uafhængige, objektive ”rørprojekt”. 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at foreningen ikke skal foretage sig videre for nuværende. Den ned-
satte ”kystsikringsgruppe” er hermed nedlagt. 
 
Andet? 
 
Bestyrelsen har fået tilbud om køb af – selve Lyngvejen – området mellem Lyngvejen nr. 10, 12 og 
kystvejen – arealet vest for nr. 106, 104, 102 or 100. Det er ikke grundejerforeningens opgave, hvil-
ket formanden har meddelt udbyderne.  

3 Økonomisk status for foreningen. 
Regnskab 2017/Budget 2018 (se Kassererens mail af 11. februar). 
 
Kassereren kan oplyse, at foreningen har en ”bundsolid” økonomi. 
 
Forslag til budget 2018? (Alle) 
 
Det fremlagte forslag godkendes. 
 

4 Kommende aktiviteter 
 
a. Generalforsamling lørdag, 28. april 2018 kl. 1000 (indkaldelse vedhæftet) 

Gennemføres ligesom sidste år i Kloster med forudgående morgenmad fra kl. 0930 
1. Dirigent: FMD søger at hyre en dirigent forud for generalforsamlingen. 
2. Beretning: FMD laver udkast, som rundsendes til kommentering. 
3. Revideret regnskab 2017 og budget 2018: Frank 
4. Fastsættelse af kontingenter for 2019: uændret betaling til forening, vej og dræning?  
5. Valg til bestyrelsen: Gunnar Pedersen og Teddy Pedersen er på valg. Modtager genvalg???? 
Begge modtager genvalg. 
6. Valg af revisor: Per Grosbøl er på valg. Modtager genvalg? 
Per Grosbøl modtager genvalg. 
7. Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.  
Fra generalforsamling 2018 vil al kommunikation med medlemmerne foregå pr. mail og ved op-
slag på hjemmesiden. Kræver det en generalforsamlings beslutning eller blot en meddelelse her-
om? 
Idet der henvises til referatet af bestyrelsesmødet dem 19. marts 2016, hvoraf det fremgår, at 
bestyrelsen besluttede, at fmd indskriver i beretningen, at bestyrelsen tolker de eksisterende ved-
tægter på en sådan måde, at kommunikationen med foreningens medlemmer fremover kan fore-
gå på mailsystemet, må der blot være tale om en præcisering, når der på kommende generalfor-
samling igen gøres opmærksom på, at kommunikationen fremover foregår på mail. 
Medlemmer, der ikke har en mailadresse, vil fortsat modtage ”post” gennem det kongelige danske 
postvæsen. 
8. Eventuelt 
Gunnar gør opmærksom på, at det er muligt at fratrække 750 kroner på selvangivelsens punkt for 
”håndværkerfradrag”, hvis der er lagt fibernet ind på ens adresse. 
Konstituering gennemføres umiddelbart efter generalforsamlingen. 
 

b. Store oprydningsdag lørdag, 28. april 2018 kl. 1330 (indkaldelse vedhæftet) 
Mødested og -tid: Hos familien Jespersen, Lyngvejen 63, kl. 1330.  
Opgaver: udrulning af halm, opsamling af affald, hvad med rebstigen og stier???  
Nedgang C 80 ændrer sig aktuelt så meget, at det er besluttet – indtil videre – ikke at forny eller 
reparere den eksisterende rebstige. 
Bestilling af halm og Erling? 
Teddy bestiller halm hos Erling Christensen.   
Praktiske forhold: ”pensioniststokke”, handsker, plastposer, øl/vand m.v. 
Gunnar køber plastposer, handsker m.m. 
Arrangementet afsluttes med øl/vand samt kaffe og kage. 
Formanden koordinerer arrangementet med Dorthe. 

 
c. Aftenarrangement for bestyrelsen m. ægtefæller 

Samme aften? Hvad/hvor? Værter for desserten? 
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Gunnar og Merete planlægger og koordinerer arrangementet, som begynder kl. 18.30 på Lyng-
sletten 38 

 
d. Plantedag lørdag, 22. september (oprindeligt programsat til 8. september) 

Plantning af hjelme på udsatte steder, nedgravning af fyrretoppe ved klitfod? 
Arrangementet begynder kl. 10.00 med afgang fra Lyngvejen 104. 
Teddy kontakter Erling Christensen for konsulentbistand med henblik på initiativer, der kan 
dæmme en smule op over for virkningerne af Vesterhavets voldsomme kræfter. 

 
5 Eventuelt 

 
 
 
 
Mødet slut kl. 12.30. 
 
Referent. Teddy Pedersen. 
 
Godkendt den, 
 
 
Gunnar Pedersen                    Lars Fløe Nielsen, fmd.                   Frank Jakobsen 
 
                            
Hans Ole Loft                                                                       Teddy Bech Pedersen. 


