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Følgende punkter har været behandlet på bestyrelsesmøderne i den forløbne periode:

 

Bestyrelsen har gået sin sædvanlige runde sidste sommer, men heldigvis har langt de 
fleste grundejere forståelse for, at bevoksningen langs veje og stier skal holdes inde og 
nede. Der er dog enkelte som burde kigge nærmere efter deres bevoksninger og få den 
klippet ind. Selv om NVE nu har fjernet alle el ledninger og træerne ikke mere kan vokse 
ind i dem, så kan de dog stadig vokse ind i himlen. Omvendt skal man heller ikke beskære 
alt ned til grunden på en gang, men sørge for at plante nyt inden det gamle fjernes, så 
der hele tiden er en blandet bevoksning i vores område.

 

Efteråret og vinteren har været meget hård ved vejene, den megen regn har gjort det 
umuligt at holde dem bare nogenlunde. Den alt for stærke kørsel gør også sit til at 
hullerne bliver større og større. 

Bestyrelsen fik bemyndigelse til, på sidste generalforsamling, at forsøge med en eller 
anden form for fartneddæmpning på Kaptajnsvej. Vi har derfor skiftet de ødelagte 
blomsterkummer ud med nye, flyttet dem lidt, samt sat 4 nye på vejen. Når vejret tillader 
det og forhåbentlige i slutningen af marts / april bliver vejen afrettet og nyt grus kommet 
på, således at både vejen men også rabatterne langs vejen kan komme til at fremstå 
ordentligt. Bestyrelsen opfordrer hermed alle til at dæmpe farten og holde sig på 
grusvejen, så ikke grundejerne langs Kaptajnsvej skal generes med ødelagte rabatter.

De øvrige veje bliver selvfølgelig, ved samme lejlighed, også afrettet og istandsat.

 

Den voldsomme storm i november rev store dele af Møllevejen i havet. Vi har talt med 
både Kommunen og ejeren for enden af Møllevej, Claus Karlsen har fjernet sten m.v. så 
vejen blev fremkommelig, og grundejeren er herefter gået i gang med at udbedre 
skaderne. Grundejerforeningen er ikke draget videre ind i sagen om genetablering af 
vejen.

 

Der har været et dæksel i stykker på Maskinmestervej som er blevet erstattet med et nyt.

 

Festpladsen er, i den første del af vinteren, blevet yderligere renest for ukrudt, de gamle 
stubbe fra granerne er fræset væk og nye graner og buske er plantet. Der er aftale med 
gartneren om, at han skal vedligeholde området i løbet af sommeren, så det ikke gror til, 
men bevares som et smukt friareal det er rart at færdes i.

 

Vi har i bestyrelsen talt om etablering af en badebro. Hvis generalforsamlingen synes det 
er en god idé, vil vi foreslå, at der nedsættes en arbejdsgruppe der kan arbejde videre 
med sagen.

Vi har ligeledes indhentet tilbud på etablering af en naturlegeplads på den gamle 
festplads. Vores grønne områder trænger både til forskønnelse, men også mere liv og vi 
vil ligeledes også her opfordre til, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe omkring dette. 



Endvidere er tilbud og ideer indhentet på borde og bænke på friarealerne langs stranden, 
så man kan sidde og sludre og nyde sin evt. aftenkaffe mens solen går ned.

Der bør indgå et bestyrelsesmedlem i begge grupper. 

 

Sluttelig arbejder vi på forskellige ideer til fartnedsættende skilte.

 

Lynghus Nor grundejerforening

 

 

 

 

 

Jette Toft, formand


