
REFERAT

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

 

GRUNDEJERFORENINGEN LYNGHUS NOR

 

TID                   :  Tirsdag den 23. april 1985 kl. 19.3o

STED                :  Bordillestuerne

FREMMØDE   :  27 grundejere var repræsenteret

 

DAGSORDEN  IFØLGE VEDTÆGTERNE

 

Ad 1.                Søren Engstrøm blev valgt til dirigent. Han konstaterede generalforsamlingens 

lovlighed.

 

Ad 2.                Den skriftlige beretning var udsendt inden mødet.

 

Formanden oplyste, at sagen om udløb af spildevand fra campingpladsen til 

Nekseløbugten var anket af  bl. a. Lynghus Nor til Miljøankenævnet. Der var 

enighed om, at spildevandsledningen burde stoppes.

 

Enkelte mente at bestyrelsen ikke havde gjort nok for at stoppe udledningen, og at 

kommunen ikke skulle have haft lov til at lægge afløbsledningen på 

grundejerforeningens fællesarealer. Formanden sagde, at bestyrelsen havde brugt 

alle de ankemuligheder miljøloven åbner mulighed for, og at kommunen kunne have 

eksproprieret fælles-arealet, hvis vi havde nægtet tilladelse.

 

Mogens Christiansen, der har tilknytning til Danmarks Naturfredningsforening, ville 

sørge for, at denne blev draget ind i sagen. Bestyrelsen vil endvidere følge sagen 

nøje. Formanden kunne oplyse, at bestyrelsen havde gjort indvendinger over vej 

føringen til campingpladsen forbi Lynghus Nor, og havde foreslået en anden 

vejføring.

 

Der blev givet udtryk for, at stillevejsprojektet ville blive for dyrt, og ikke give den 

tilsigtede effekt, — at der ville blive store vedligeholdelsesudgifter, — at der ikke 



kunne ryddes sne,- at store vogne ikke kunne køre igennem forhindringerne, og at 

beboerne på Lodsvej ikke ville have forhindringer på deres vej.
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Der blev fra anden side påpeget, at forhindringerne på Kaptajnsvej og Strandfogedvej havde virket 

efter hensigten.

 

Finn Rasmussen nævnte støvgener fra hurtigkørende biler og hensynet til børn, og mente af de 

grunde at projektet bør gennemføres.

 

Formanden sagde, at Bjergsted kommune forlanger at alle veje bliver omfattet af planen, og at 

puklerne på Kaptajnsvej skal fjernes hvis projektet droppes. Han mente, at vi hermed er tilbage hvor 

vi startede, ned mulighed for stor kørehastighed, uden at der kan skrides ind overfor det. Stillevej 

ene ville blive omfattet af færdselsloven, og politiet vil kunne indblandes.

 

Endvidere sagde formanden, at de nye forhindringer ville blive sluser uden forhøjninger, og at 

udformningen bliver sådan, at store biler kan passere, ligesom der ville kunne ryddes sne, som det 

er tilfældet på andre stilleveje.

 

Der blev nævnt muligheden for at stemme om stillevejsprojektet.

 

Forslaget an stillevejene blev vedtaget i 1979, og der blev givet udtryk for, at man ikke kunne 

stemme om projektet, idet det ikke var indsendt som forslag til denne generalforsamling.

 

Formanden sagde at bestyrelsen ville acceptere en vejledende afstemning, og hvis den forkastede 

projektet ville der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

 

Dirigenten foranstaltede afstemning om stillevejsprojektet.   2o stemte for, 5 imod og 1 undlod at 

stemme.

 

Bestyrelsen fortsætter således ned det allerede vedtagne stillevejsprojekt.

 

Der blev klaget over knallertkørsel på stierne, og foreslået opsætning af bomme.



 

Bestyrelsen vil arbejde med dette spørgsmål.

 

Der blev foreslået afhentning af storskrald en gang
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om måneden. Formanden ville undersøge om dette blev dyrere end den nuværende 

ordning.

Beretningen blev herefter sat under afstemning. Den blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 3.                 Kasseren oplyste at kun 83 medlemmer havde betalt kontingent til tiden. Han 

opfordrede til at betale rettidigt.

Endvidere sagde kasseren, at foreningens pengemidler fremover vil blive bedre 

forrentet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 4.                Budget f ar 1985 blev enstemmigt godkendt.

 

Ad 5.                 Et forslag var indkommet for sent. Derudover var der ingen forslag.

 

Ad 6.                Formand Preben Neuchs blev genvalgt enstemmigt. Kjeld Sauerberg blev genvalgt 

enstemmigt. Eqon Kleisborg ønskede ikke genvalg. Preben Neuchs takkede Egon 

for godt udført arbejde. Egon Kleisborg har været i bestyrelsen siden foreningens 

start. Nyt bestyrelsesmedlem blev Jørgen Krag, enstemmigt valgt.

 

Ad 7.                Søren Engstrøm blev enstemmigt valgt dan suppleant.

 

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

revisorsuppleant.

 



Ad 9.                Der blev opfordret til at føre hunde i snor på fællesarealerne.

Der var ønske fremme an at genoptage sommerfesterne.

En uforpligtende afstemning an fest i 1986 viste 17 for og ingen imod. Bestyrelsen 

tager dette til efterretning, og vil stille forslag an dette på næste generalforsamling.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Mødet hævet kl. 22.lo.

Preben Neuchs                                         Kjeld Sauerberg

formand                                                   sekretær

 


