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                              Referat af bestyrelsesmøde i Lyngvejens Grundejerforening  
                               lørdag, den 27. maj 2017 kl. 1000 hos Lars, Lyngsletten 4 
 
 
 
Dagsorden: 
 
0 Mødet indledes med kaffe og blødt brød 

 
1 Referat fra bestyrelsesmøde 1. april 2017.  

(fordelt v. FMD mail af 11. april – ikke Frank og Hans Ole). 
Godkendelse og underskrift 
Godkendt og underskrevet.  
 

2 Opfølgning på Generalforsamlingen 13. maj 
Konstitueringen? (Hans Ole og Frank bytte funktioner jf. FMD mail af 15 MAJ??) 
Konstitueringen, som det fremgår af referatet af generalforsamlingen den 13. maj d.å., revurderes. 
Det besluttes, at Frank Jakobsen bliver kasserer og Hans Ole Loft vejformand. 
Praktik omkring overdragelse af kassererfunktionen? 
Ringkøbing Landbobank fastholdes som Grundejerforeningens bank. 
Formalia vedrørende overdragelsen af kassererfunktionen fra Poula til Frank bringes i orden ved, at 
Frank henvender sig i Landbobanken medbringende referatet af Grundejerforeningens netop gennem-
førte generalforsamling (13. maj) samt referatet af sidste bestyrelsesmøde (27. maj), underskrevet 
af foreningens formand. 
Tidligere vejformand, Gunnar, overdrager opgavefunktionerne samt en ”to do” liste til den nye for-
mand, Hans Ole. 
Formanden varetager fortsat den eksterne kommunikation omkring ”vejforhold”. 
Udeståender aktioner fra generalforsamlingen? 
Ingen udestående til efterbehandling.  
Evaluering af generalforsamlingens tidsmæssige placering, rammer, traktement? 
Enighed om, at generalforsamlingen igen i år blev afviklet på en helt igennem tilfredsstillede måde, 
på alle parametre.  
 
 

3 Opfølgning på oprydningsdagen 13. maj 
Evaluering af form og indhold?  
Det store fremmøde må tages som et udtryk for, at medlemmerne vurderer det, som et godt arran-
gement, der er værd at støtte op omkring. 
Nye initiativer? Kan vi ”udnytte” 40 frivillige på anden måde? 
Der er enighed om, at arrangementet gentages i 2018. 
For at udnytte den forhåbentligt store arbejdskraft stiles efter 1) hø/halm udrulning ved nedgangene 
C80 og C81 og evt. nedgang C79, såfremt naboerne mener det er vores tur dér. 2) Udlægning af 
fyrkviste på udvalgte strækninger med henblik på en adfærdsregulering af klitbrugernes færden og 3) 
Grøftegravning med isætning af fyrtoppe foran klitfødderne”. Teddy kontakter Erling Christensen, 
klitfoged med henblik på råd og vejledning før endelig plan udarbejdes. 
 
Branddaskerstationerne kan med fordel renoveres og sikres mod vejrligets ”angreb”. 
 
Endeligt kunne man sætte mandskab af til at beskære stien mellem Lyngsletten og Lyngvejen. 
 

4 Kystsikringsmødet med kommunen 23 MAJ 
Referat, evt. aktioner 
Mødet mellem Kysdirektoratet, Ringkøbing—Skjern kommune og de berørte grundejerforeninger 
bragte ikke nye synspunkter omkring kystsikringen på banen.  
Der var afslutningsvis enighed om, at ”sagen” er så vigtig, at der bør nedsættes en interessegruppe 
helst beståede af repræsentanter fra Kystdirektoratet, Kommunen og grundejerne, som kan mødes 
nogle gange årligt for at skabe et forum for gensidig dialog og med mulighed for at påvirke de politi-
kere, der har ansvaret på dette område. 
Formanden for Sammenslutningen af grundejerforeninger er dog af den opfattelse, at initiativet skal 
have lov til at ”hvile” til efter det kommende valg til kommunalbestyrelserne. 
Kystsikringsgruppen påtager sig opgaven at arbejde videre med sagen efter valget. 
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Kystsikringsgruppens sammensætning fremover (udtræder Else?) 
Else har angiveligt tidligere givet udtryk for, at hun – af arbejdsmæssige grunde – ikke magte at fort-
sætte i kystsikringsgruppen. 
Gruppen består fremover af følgende: Lars H., Kristen og Frank, Teddy fra bestyrelsen. 
 

5 Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsesmøder (antal, form og økonomi) 
Bestyrelsens korrespondance mellem møderne 
Honorar (merudgifter) 
Bestyrelsesmiddag m. ægtefæller 
Værtskab for desserten (omfang, økonomi) 
Foreningens gavepolicy 
Formanden gennemgik grundigt de enkelte punkter vedr. bestyrelsesarbejdet. 
 

6 E-mail til kommunikation 
Skal vi helt overgå til udelukkende at kommunikere pr. e-mail? Kræver det vedtægtsændringer? 
Som hovedregel er kommunikationsformen fremover E-MAIL. Der kræves ikke nogen form for ved-
tægtsændring. 
Dog vil indkaldelse til generalforsamlingen i 2018 også kunne finde sted via Det danske postvæsen. 
 
 

7 Kommende aktiviteter 
Bestyrelsesmøde primo september. Forslag:  
Plantedag, lørdag 16. september kl. 1000. Hvem overtager Elses kontakt til klitfogeden? Traktement 
(øl/vand, sandwich eller lign.?) 
Det foreslås, at næste bestyrelsesmøde afholdes i forlængelse af ”plantedagen” den 16. september 
hos Teddy (Lyngvejen 104). 
Teddy tager kontakt til Erling Christensen med henblik på en nærmere aftale om, hvordan han kan 
være behjælpelig med arrangementet og hvilke opgaver, han skønner mest påtrængende. 
”Hele referatet” vil fremover kunne læses på hjemmesiden. 
 

8 Eventuelt 
 
Mødet slut kl. 12.45 
 
Referent: Teddy Pedersen 
 
Godkendt den, 
 
 
 
Lars Fløe Nielsen, formand. 
 
 
Gunnar Pedersen 
 
 
Frank Jakobsen 
 
 
Hans Ole Loft 
 
 
Teddy Bech Pedersen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


