
ORD I NÆR                                 GENERALFORS AML INGS                                 REFERAT  

GRUNDEJERFORENINGEN         LYNGHUS         NOR   

DEN 19. APRIL 1983 kl. 19.30

 

FREMMØDTE:      27 medlemmer

DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

 

Ad 1.        Formanden bød velkommen, og Orla Andersen blev valgt til dirigent.

 

Ad 2.        Formanden oplyste at alle grundejere skal have postkasse ved vejen, og at alle 
grundejere, der måtte have ulovlig septiktank, skal ansøge kommunen om lovliggørelse.

Beretningen blev vedtaget.

 

Ad 3.        Regnskabet blev godkendt.

 

Ad 4.        Formanden sagde at pengene til asfaltering af Strandfogedvej ville, om nødvendigt, blive 
taget over 2 år.

Et medlem uddelte et reduceret budgetforslag med kontingent på kr. 25o,- om året.

Der blev givet udtryk for, at det var forkert at nedskære mere end bestyrelsen havde gjort 
- der skulle også være plads til uforudsete udgifter.

Formanden fortalte at kommunen har forlangt at storskrald fjernes, derfor vil dette ske 
efter behov.

Flere mente at træer og græs ikke er storskrald, men Egon Kleisborg frygtede at dette så 
ville blive smidt på fællesarealerne. Bendt Bruun oplyste at foreningen hidtil. havde fået 
kopieret alt gratis, men dette kunne man ikke forvente fremover — så en kopimaskine 
blev nødvendig.

 

Bestyrelsens budget blev herefter vedtaget med 25 stemmer for og 2 imod.

 

Ad 5.        Forslaget om asfaltering af Strandfogedvej blev vedtaget med 17 stemmer for og 5 imod.
Det blev forslået at lave “fartbuler” på vejen, men formanden oplyste at dette er forbudt.

 

Ad 6.        Preben Neuchs, Egon Kleisborg og Kjeld Sauerberg blev enstemmigt genvalgt.

 

Ad 7.       Svend Åge Mortensen blev enstemmigt nyvalgt som suppleant.

 

Ad 8.       Henning Madsen blev enstemmigt genvalgt som revisor, og Orla Andersen blev 



enstemmigt nyvalgt som revisorsuppleant.

Ad 9.        Der blev klaget over dårlige oversigtsforhold ved Strandfogedvej og Lyngvej. Dette vil 
formanden tage op med kommunen, ligesom man vil anmode om at få ryddet forstranden for 
skibsvrag og andet.
Der blev klaget over knallertkørse1 på stierne. Formanden opfordrede til at undlade dette.

 

Dirigenten takkede for god orden.

 

Møde hævet kl. 2o.45

 

Med venlig hilsen

 

P. B. V.
sign.: Preben Neuchs                                                     Kjeld Sauerberg


