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Referat af bestyrelsesmøde i Lyngvejens Grundejerforening 

 
lørdag, den 30. marts 2019 kl. 0930 hos Gunnar 

 
Dagsorden: 
 
0 Mødet indledes som sædvanligt med kaffe og rundstykker 

 
1 Referat fra bestyrelsesmøde 17. marts 2018. 

Godkendelse og underskrift af seneste bestyrelsesmøde. Mødet i efteråret 2018 blev aflyst. 
 
Godkendt og underskrevet. 
 
 

2 Siden sidst m.m. 
 
 
Ny udgave af ordensregler (”Råd og vink”) 
 
Ordensreglerne for området er husstandsomdelt. 
 
Plantedag 22. september – erfaringer (Lars) 
 
Plantedagen blev afviklet i en god frisk vestenvind med 15 deltagere. Alles opfattelse er, at 
indsatsen ikke står mål med de resultater, der efterfølgende kan konstateres. Nye metoder 
må overvejes.  Vi vil forsøge med udrulning af hø baller – også på havsiden, når vi mødes 
til arbejdsdagen/oprydningsdagen den 18. maj. 
 
Vesterhav Syd – status? (Alle) 
 
Gensidig orientering og drøftelse medlemmerne imellem. Den fortsatte udvikling omkring 
de kystnære havvindmøller følges med spænding. 
 
Veje og stier (Hans Ole). Behov for større reparationsarbejder? 
 
Vejformanden orienterede om vejenes tilstand. Den milde vinter efterlader ikke større 
frostsprængninger. Dog omtales enkelte asfaltbeskadigelser, grundet tungere køretøj i 
området. Det besluttes at afvente større reparationer til anlægsarbejdet i forbindelse med 
havvindmøllerne er færdiggjort.  
I forbindelse med oprydningsdagen vil et ”asfalt sjakhold” forestå nødtørftige reparationer 
på primærvejene. Udgifter hertil ca. 2500 kroner. 
De sekundære veje/grusveje skrabes og afrettes. Støvdæmpning vil finde sted efterføl-
gende. Der udlægges ekstra grus ved informationstavlen og ved informationsskiltet ved 
indkørslen fra Holmsland Klitvej. 
Tre af områdets fire ”branddaskerstationer” er i fin stand, hvorimod den fjerde, som er 
placeret ved Lyngvejen 88, kræver en udskiftning/reparation. 
Stierne er i en acceptabel tilstand.  
 
Sager vedr. lokalplan overtrædelser (Lars) 
 
Forholdene ved Lyngsletten 34 er endnu ikke – efter 2 gange kommunalt pålæg – bragt i 
overensstemmelse med lokalplanens anvisninger. Den 5. april deltager kommunen i møde 
omkring forholdene. 
 
Hjemmesiden, erfaringer fra vintereftersyn (Gunnar)  
 
Vintertilsynet 2018/19 ophører pr. 1 april. Sommerhusejerne udtrykker stor tilfredshed 
med denne ordning. 
 
En informativ og overskuelig hjemmeside besøges fortsat af mange interessenter. 
 
 
Igangværende byggerier i området, status (Lars). 
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Sommerhussalget er efterhånden ved at være i ”omdrejninger” igen. 
 
Dræningseftersyn 25. oktober (Lars)  
 
Formanden har deltaget i dræningseftersyn og ved fire af vores adresser er der konstateret 
behov for udbedringer/reparationer.  
Systemet karakteriseres stadig som værende robust og velfungerende. 
 
Forslag fra Dan Brøsch Jensen om ændring af vedtægter (alle) (se FMD mail af 23/12) 
 
Der vil umiddelbart efter den ordinære generalforsamling den 18. maj blive afholdt en eks-
traordinær generalforsamling med forslag om ændring til foreningens vedtægter. 
 
Andet? 
 
Container til haveaffald vil fra 3. april blive placeret ved Lyngvejen 88, og fjernes igen ved 
udgangen af maj måned. Gunnar sikrer, at tømningen sker efter behov. 
 
Hans Ole kontakter Ringkøbing-Skjern kommune med henblik om råd og vejledning om-
kring skiltning for krydsende cyklister ved Trikavej/Lyngsletten samt ved enden af Lyngve-
jen, hvor denne munder ud i Vestkyststien.  
 

3 Økonomisk status for foreningen. 
 
Regnskab 2018/Budget 2019 (se Kassererens mail af 13. januar 2019). 
Hovedtallene holder fint og det samlede regnskab vidner om stor robusthed. 
Regnskabet revideres 31. marts. 
 
Forslag til budget 2019? (Alle) 
 
Godkendt. 
 

4 Kommende aktiviteter 
 
a. Generalforsamling lørdag, 18. maj 2019 kl. 1000 (indkaldelse vedhæftet) 

Gennemføres ligesom sidste år i Kloster med forudgående morgenmad fra kl. 0930 – er bestilt. 
1. Dirigent: FMD søger at hyre en dirigent forud for generalforsamlingen. 

Dan har givet tilsagn om at varetage dirigentfunktionen.  
2. Beretning: FMD laver udkast, som rundsendes til kommentering. 
3. Revideret regnskab 2018 og budget 2019: Frank 
4. Fastsættelse af kontingenter for 2020: uændret betaling til forening, vej og dræning?  
5. Valg til bestyrelsen: Frank Jakobsen, Hans Ole Loft og Lars Fløe Nielsen er på valg.  
Alle modtager genvalg. 
6. Valg af revisor: Birgit Mai Madsen er på valg.  
Birgit modtager genvalg.  
7. Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.  
 
Forslag til ændring af §2 i vedtægter:  
Nugældende:  
”Foreningens formål er at varetage sommerhusgrundejernes interesser i almindelighed”. 
Forslag: 
”Foreningens formål er at varetage grundejernes interesse i almindelighed, herunder at 

 arbejde for at beskytte områdets natur- og miljømæssige forhold. 
 at repræsentere grundejerne og være deres talerør overfor kommunalbestyrelsen og øvri-

ge myndigheder i alle spørgsmål af fælles interesse”. 
 
Vedtægtsændring kræver 1/3 af medlemmernes tilstedeværelse og 2/3 tilslutning blandt disse, al-
ternativt skal ændringen bekræftes af 2/3 af de tilstedeværende ved en ekstraordinær generalfor-
samling.  
 
8. Eventuelt 
 
Konstituering gennemføres umiddelbart efter generalforsamlingen. 
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b. Store oprydningsdag lørdag, 18. april 2019 kl. 1330 (indkaldelse vedhæftet) 
Mødested og -tid: Hos familien Jespersen, Lyngvejen 63, kl. 1330.  
Formanden koordinerer arrangementet med Dorthe, der sørger for kaffe og brød.  
Opgaver: udrulning af hø/halm, opsamling af affald, asfaltreparationer.  
Teddy bestiller hø.  
Behovet om rebstiger fremadrettet vil blive taget på et senere bestyrelsesmøde. 
Praktiske forhold: ”pensioniststokke”, handsker, plastposer, øl/vand m.v. 
Gunnar medbringer pensioniststokke og sørger for bortskaffelse af affald, Frank sørger 
for øl/vand, mens Hans Ole styrer asfaltsjakket. 
Arrangementet afsluttes med øl/vand samt kaffe og kage. 

 
c. Aftenarrangement for bestyrelsen m. ægtefæller 

Hans Ole og Gitte har tilbudt at lægge hus til aftenarrangementer. Tak for det. 
I øvrigt samme procedure som 2018. 
 

d. Plantedag lørdag, 21. september  
Plantning af hjelme på udsatte steder, nedgravning af fyrretoppe ved klitfod? Hvor? (Teddy´s hus 
udlejet) 
Primært udrulning af hø/halm på klitfoden for at mindske vinterens erosion. Formanden 
afklarer sted for indtagelse af den efterfølgende sandwich. 

e. Fugletur, søndag 26. maj kl. 0830 
Mødested: Lyngsletten 4. Lars har fået en aftale med Erik Enevoldsen, Klegod 

 
5 Eventuelt 

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


