
Gundejerforeningen Lynghus Nor.

 

Referat fra generalforsamlingen onsdag den 5 april 1978.

 

Dagsorden iflg. vedtægter.

Dirigent blev uden modkandidat Preben Neuchs, som på en værdig og saglig måde varetog sit 
arbejde til alles tilfredshed.

Beretningen fra bestyrelsen havde en ejendommelig tegnfordeling: 2  mod - 19 for og 16 der ikke 
stemte. Beretningen godkendt.

 

Kasserens regnskab samt status blev godkendt.

Kontingentet for året 1978-79 Kr. 8o,oo goclkendt,1 stemme imod.

Forslag:  ingen.

Valg til bestyrelsen: Mogens Christiansen og Bendt Bruun blev genvalgt.

Supleant:  Finn Rasmussen.

Levisor:  Henning Madsen og fru. Anni Sjødt.

Under beretningen havde Erik Rasmussen ordet ang. campingvogne og små huse. Han mente, at 
bestyrelsen havde andet at tage sig til end at klage over disse. Kleisborg svarede at lov er lov og lov 
skal holdes, samtidig burde hver enkeldt grundejer læse love og vedtægter, samt deklarationer for 
området. Fra flere medlemmers blev dette bagget op. Formanden svarede også på dette problem, når 
der er nogen der klager over campingvogne m.m. er det IKKE grundejerforeningen som påtaler 
klagerne, men lader klagerne gå videre til komm., som har den fornødne magt til at skride ind hvis 
de findes i strid med deklarationerne. Àng. afhentning af stort affald, bliver sidste afhentning oplyst 
på vore opslagstavler. Palle Bjerregård forespurgte ang. sprøjtning, dette vil blive gjordt på kanter af 
vejen, samt fællesanlæg, som samtidig burede slås lidt tiere. 

Aug. drænrør, var der de1te meninger om det skulle være et fælles anliggende, eller den egentlige 
grundejer, som selv skulle stå for evnt. udgifter.  Det blev vedtaget at det skulle drøftes i bestyrelsen 
og forelægges på næste genoralforsamling, som så kunne tage stilling til problemet. Der havde 
inden generalforsamlingen været indkaldt til møde med Landvæsensnævn for Kalundborg retskreds 
 ( indsendt af hr. Harry Jensen, Maskinmestervej 10 ) vedr. opstuvning af vand på vedk. grund ind 
under huset som følge af tilstopning af drænrør.  Bestyrelsen samt enkelte grundejere samt. komm. 
var indkalt.  Komm. glimrede  ved deres fraværelse  Efter udtalelse fra Landvæsensmedlemmer 
skulle hver enkelt medlem sørge for, at sine egne drænrør var i orden.  Og ellers kan vi kun vente på 
kommissionens kendelse.  

Hr. Erik Mortensen havde sendt et anbefalet brev til generalforsamlingen, som b1ev oplæst.  I dette 
misbilligede han den måde hans referat som sekretær var blevet rettet af formanden uden hans 
viden, derfor var han udtrådt af  bestyrelsen i utide.  Det var få kommentarer der var fra formanden 
og generalforsamlingen, til at man blev klar over  hvad der var rigtigt  eller forkert. 

Hundeejere  skulle sørge for at holde deres hund i snor og ikke lade dem strejfe løse rundt på andres 
grunde.

Skildtning med hastighedsbegrænsning, var blevet afslået af politiet.

 

Kloakering: indtet nyt.



 

Edvard Durbahn

sekretær


