
Bestyrelsesmøde 16/4-2021

Tilstede: Yvonne J., Torben, Anders, Yvonne H., Anker, Conny

Dagsorden:

1. Generalforsamling 5/6 2021 kl. 10

Vi håber datoen holder i forhold til Corona restriktioner. Der er bestilt plads på 
Campingpladsen som sidste år.

Dagsorden, budget, indkaldelsen, lokale, beretning, indkomne forslag.

Det drøftes igennem. I det hidtidige udsendte er der ændret lidt i budgettet, ellers 
intet. Der er indkommet 2 forslag.  Yvonne J. udsender til alle i rette tid..

2. Datoer på Vesterlyng den kommende sæson:

Beredskab forår og efterår 

Beredskabet mødes 

1/5 kl. 10 samt 2/10 kl. 10
(Der er udarbejdet nyt skema til kontrol af pumpen)

Arbejdslørdag + frokost: 

14/8 kl. 10 

Bestyrelsesmøder: 

21/5 kl. 14 hos Anker

18/6 kl. 14 hos Torben

6/8 kl. 14 hos Yvonne H.

2/10 kl. 12 ( efter beredskabsmøde ) hos Yvonne H.

Bestyrelsens sommerfrokost:

19/6 kl. 14 hos Yvonne J. 

Generalforsamling: 

5/6 2021 kl. 10 på campingpladsen

Vedligehold af græsarealer.

Det ser fint ud, men der bør slås lidt længere ud til kanterne og også gerne på 
toppen af diget. Yvonne J. aftaler det videre.

Dræn:

Anders bestiller til spuling af dræn

Grøfter:

Yvonne J. bestiller vedligehold af grøfter



3. Opfølgning fra sidste møde:

Rep. Af vejene - tilbud: vi har fået et tilbud på 9000 kr. + moms som vi tager imod. Det 
påbegyndes i foråret.

Overdragelse af parcel: 

Der mangler en godkendelse fra kommunen på en ny tank der skal nedgraves. Når 
det er sket kan overdragelsen ske.

Ved en anden overdragelse mangler der godkendelse på visse bygninger. Disse 
kræves imødekommet ifølge vores vedtægter og deklaration med kommunen før et 
overdragelsesdokument kan underskrives.

Campingvogne: 

Ifølge deklarationen må der ikke opstilles campingvogne med mindre den står i 
indkørslen og har nummerplade på og den må ikke stå der hele året. Alle andre 
campingvogne skal fjernes.  Vi drøfter lige emnet en sidste gang på 
bestyrelsesmødet d. 21/5.

Hjemmesiden: 

 Intet nyt.

4. Materialet vedr. møde med kommunen

Yvonne H laver nyt udkast

5. Info fra OF/HB

Anders informerer om, hvad der sker i OF / de andre områder.

6. Evt.

Hjertestarter: 

Skal den hænge udendørs skal den være i en speciel varmekasse. Prisen ligger på ca 
16000.- incl. Udendørsskab. 

 Muldvarper:

Der er mange muldvarpeskud i år og de er noget af en plage. Muldvarpegangene 
kan virke som et dræn, hvis der kommer meget vand ind. Men i modsætning til de 
rigtige dræn kan disse ikke styres og vi har ingen kontrol med hvor vandet bevæger 
sig fra og til. Karbid mod muldvarperne kan hentes hos Yvonne og Kim, Lavningen 1. 
De har også sneglegift. 

Vi henstiller til at så mange som muligt hjælper med at få has på muldvarper og 
snegle. 



Byggesag: 

Det drejer sig om en overdækket gang mellem 2 huse. Bestyrelsen har godkendt 
tilbygningen, men der skal også søges om godkendelse i kommunen.

OBS - der er dato for generalforsamling i vandværket d. 12/6 kl. 10. Der er i skrivende stund 
ikke kommet dagsorden m.m.  Man kan holde sig orienteret på vandværkets hjemmeside.

Ref.: Conny


