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BERETNING 1988-89 for Lynghus Nor

Generalforsamling.
Som det fremgår af regnskabet har denne været afholdt i Havnsø. Vi håber at medlemmerne har været 
tilfredse. Der var Ca. 100 tilstede mod normalt 30-35 medlemmer, og som det
fremgår af indkaldelsen prøver vi igen i Havnsø.

Kontingent
Der har i mange år været problemer med betaling fra en del medlemmer og det er for dårligt at kasseren 
skal bruge så meget tid på disse. Vi har nu opbrugt vores tålmodighed og følgende grundejere er sendt til 
inkassator.
Carl - Joan Jensen, Maskinmestervej 15
Bern Madsen, Toldervej 8
Mogens Ernst Jensen, Fyrmestervej 18
Mona og Niels Wulf, Skippervej 16
G. Jensen, Lodsvej 19, (2 år)
Bestyrelsen agter at fortsætte denne linie også med at skrive navne i beretningen fremover.

Veje
Disse har været i rimelig standard i 88-89, dog har der været nogle huller der burde lappes. Bestyrelsen 
har lagt depoter af sten og grus, men hullerne har åbenbart ikke generet vores grundejer da ingen har 
lappet disse.

Skilte
Alle vejskilte er i 1988 udskiftet og standerne er flyttet ud således at disse er kommet fri af beplantningen.

Katte
Vi har haft en kattefanger i området og indtil nu er der indfanget og aflivet 11 katte og vi fortsætter så 
længe der er behov for denne form for regulering af bestanden af vildkatte.

Stierne
Bestyrelsen vil i foråret gennemgå disse og hvis der ikke er 2 m fri, vil vi bede de enkelte grundejere om 
en beskæring inden 15-5-1989, da bestyrelsen ellers uden varsel vil foretage en beskæring på de enkelte 
grundejers regning.

Dræning
Bestyrelsen vil fremkomme med et overslag på generalforsamlingen i forbindelse med afdræning af det 
syd-vestlige område af foreningen.

Fællesarealer
Der er i efteråret udskiftet en del træer i kummerne, disse er leveret uden beregning af Holbæk 
Planteskole, dog har der på Kaptajnsvej været hærværk og her er der skiftet 3 træer.. Beplantningen i 
kummerne er efterhånden så lukket at vi regner med at det er sidste år disse skal renses. Vi har i 1988 
udlånt vores store areal til Cirkus og Ønsker under indkomne forslag grundejernes mening.

p.b.v.
                                                                       Preben Neuchs



Forslag fra bestyrelsen til generealforsamlingen

1. Ændring af ordensreglerne.
Punktet ang. tider for græsslåning, ændres således at dette ikke gælder el-drevne slåmaskiner.

motivering:
Der er i dag så gode el-maskiner på markedet at mange muligvis påtænker at købe en sådan, og da 
denne form for græsslåning er næsten støjfri mener vi at den kan bruges døgnet rundt. Dette forslag 
vil nok løse et problem for mange grundejere.

P.b.v.

Preben Neuchs

2. Grundejerforeningen giver bestyrelsen bemyndigelse til i rimelig omfang at udlåne (leje) det store 
fællesareal ud til kulturelle formål.

P.b.v

Preben Neuch

3 I anledningen af grundejerforeningens 20’ års generalforsamling i 1990 foreslår bestyrelsen, at 
denne dag markeres på en eller anden måde.
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Preben Neuchs


