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Holstebro, 23. september 2019 

 
Referat af bestyrelsesmødet 

 
lørdag, den 21. september 2019 kl. 1300 

 
på Lyngsletten 4 (hos Lars) 

 
Der var afbud fra Teddy.  
 
Dagsorden og referat: 
 

1 Referat af bestyrelsesmødet 30. marts 
Godkendelse og underskrift 
Godkendt og underskrevet 

2 Siden sidst 
a. Status på årets aktiviteter: 

 generalforsamlingen: 52 deltagere. Ingen udestående aktioner. Ændring af 
vedtægterne blev gennemført. Referat ligger på hjemmesiden 

 oprydningsdagen: ca. 40 deltagere. Godt program, god stemning og hyggelig dag, 
som giver en god og uformel mulighed for at lære andre i naboskabet at kende.  

 bestyrelsesmiddagen: Fint koncept, godt værtsskab. 
 fugleturen: Fin tur med Erik Enevoldsen som guide. 25 forskellige fuglearter 

set/hørt. Skuffende deltagelse, blot 5, og ingen udenfor bestyrelsen. 
 opsætning af kamera ved indkørslen til Lyngvejen: Frank har opsat kamera ved 

indkørslen på Lyngvejen fra kystvejen. Fint initiativ, som forhåbentlig har præventiv 
virkning. Det drøftedes, hvorvidt skiltningen kunne gøres mere tydelig. Frank vil 
undersøge. 

 plantedag 2019 (samme formiddag): 14 deltagere, flot vejr. Der blev udrullet 2 x 2 
hø baller ved nedgang C80 og C81 og udlagt kvas på siderne. Rebstigen, som har 
været næsten tildækket af sand, var nu helt afdækket og blev rullet sammen – klar 
til udrulning til foråret.  

b. Årsmøde i Sammenslutningen 31. august. (Lars).: Lars refererede kort fra Årsmødet, 
hvor der bl.a. blev taget afsked med Thue Amstrup som formand. Ny formand er Tage 
Schmidt, Hegnet, der har været i ”mesterlære” hos Thue det seneste år. Kontingent 
uændret. Link til referatet lægges på hjemmesiden (ligger på Sammenslutningens 
hjemmeside).  
c. Status vedr. Vattenfalls arbejde ved Lyngdraget. (alle).: Status er rundsendt til 
foreningens medlemmer, herunder de tilfælde, hvor der er lavet skade eller hvor Vattenfall 
er gået udenfor det aftalte område, hvori de må arbejde/køre. Aktuel vejskade på Trikavej 
blev drøftet. Fin reportage på hjemmesiden. 
d. Status vedr. veje og stier, herunder vejskader forårsaget af Vattenfall (Hans Ole): 
Grusvejene er i fin stand - kan klare vinteren indtil forårets ”overhaling”. Asfaltvejene er til 
gengæld præget af tryk- og brudskader, især på Lyngvejen. Årsagen tilskrives de mange 
og tunge lastbiler og traktorer, som kører frem og tilbage til arbejdsstederne langs 
Lyngdraget. Det er aftalt, at Vattenfall skal sørge for (betaling for) udbedring, når 
borearbejdet er endeligt afsluttet. Det aftaltes, at Hans Ole indhenter et tilbud fra NCC på 
total ny overfladebelægning på Lyngvejen (langs skoven) og Lyngdraget. Når en helt ny 
overfladebelægning bliver aktuel, vil vi afslutte med en gullig sten i stedet for den 
nuværende blågrå Rønne granit. Den gullige belægning passer bedre ind i landskabet. 
e. Trafiksikring ved Vestkyststien – se HO mail af 10 SEP (alle): Hans Ole har drøftet 
trafiksikkerhed med kommunen for at imødegå ulykker, hvor Lyngvejen munder ud i 
Lyngdraget og hvor Lyngsletten munder ud i Vestkyststien. Det blev besluttet, at vi i første 
omgang vil arbejde på at bedre oversigtsforholdene de to steder ved at fjerne bevoksning. 
HO går i dialog med berørte grundejere. 
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f. Status vedr. hjemmesiden (Gunnar): Der er fortsat rigtig pæn interesse for vores 
hjemmeside. Antallet af unikke besøg ligger på godt 250 pr. måned – det vidner om, at 
hjemmesiden findes informativ og interessant for publikum. 
g. Bygge- og vejsager samt ejendomshandler (Lars): Der er kun ét igangværende byggeri 
i området for tiden, nemlig Trikavej 1. Af hensyn til de nærmeste naboer håber vi, at 
byggeriet må blive afsluttet inden for rimelig tid.  
En verserende sag med en vold, der ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, er 
foreløbig afsluttet ved en besigtigelse sammen med kommunen. De ville tale med 
grundejeren. 
Der har været stor handelsaktivitet i området. Foreningen er bekendt med 11 hushandler 
siden november 2018 – dertil kan der være familiehandler, som vi ikke er bekendte med. 
h. Ulykkesforsikring for bestyrelsesmedlemmer (Teddys mail af 17/9): 
Fritidsulykkesforsikringen dækker også aktiviteter, der er knyttet til frivilligt, ulønnet 
arbejde. Selv om det ikke er alle, der har en fritidsulykkesforsikring, vurderede de 
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ikke umiddelbart et behov for at tegne yderligere 
forsikring. Emnet tages dog op igen på næste møde, hvor Teddy er til stede. 
i. Andet?  
 

3 Økonomisk status for foreningen (Frank) 
Større kontobevægelser siden sidst. 
Overgang til kontingentopkrævning via ejendomsskatten.  
Frank gennemgik de større kontobevægelser. Hø ballerne er relativt dyre (7 – 800 
kr./stk.), men der var enighed om, at effekten er god. Saldo på kontiene er, at 
dræningskassen har et indestående på ca. 150.000 kr., mens forenings- og vejkontoen 
har godt 360.000 kr. Et godt rygstød, når vi får større reparationsarbejder på dræn og 
veje. 
 

4 Kommende aktiviteter 
a. Vintereftersyn – omfang og fremtid (Gunnar): Gunnar har meldt ud, at den kommende 
vinter bliver den sidste sæson, hvor han udfører vintereftersyn. Der er pt. tilmeldt 36 huse, 
som tilses hver anden uge.  
Hvis det er muligt bør den tilsynsførende findes blandt de medlemmer, der er fastboende i 
området. Lars vil forsøge at finde en grundejer, der kunne være interesseret i at 
videreføre ordningen fra og med vinteren 2020/21. 
 
b. Fastlæggelse af datoer for aktiviteter i 2020: 

 Næste bestyrelsesmøde (forslag: lørdag, 21. marts 2020) 
 Generalforsamling (forslag: lørdag, 9. maj 2020, formiddag (lørdagen efter St. 

Bededag)) 
 Oprydningsdag (forslag: lørdag, 9. maj, eftermiddag (lørdagen efter St. Bededag)) 
 Plantedag 2020: lørdag 12. september? 

Ovennævnte datoer blev vedtaget. 
 
c. Andre fælles aktiviteter? Hvad med en fælles besigtigelse/information om kabelarbejdet 
langs Lyngdraget? 
Der var enighed om, at et informationsbesøg ved borearbejdet langs Lyngdraget kunne 
være interessant og måske medvirke til at reducere eventuelle spændinger mellem 
Vattenfall og foreningens medlemmer. 
Lars kontakter Vattenfall. 

5 Eventuelt 
Intet. 
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Mødet slut kl. 1500 
 
Referent. Lars 
 
 
Godkendt den,  
 
 
 
 
Gunnar Pedersen. 
 
 
 
Hans Ole Loft 
 
 
 
Frank Jakobsen 
 
 
 
Lars Fløe Nielsen, fmd. 
 
 
 
Teddy Bech Pedersen. 
 


