Ref. fra bestyrelsesmøde d. 20/3 2021 på Vesterlyng
Tilstede: Anders, Yvonne J., Anker, Torben, Yvonne H., Conny
Dagsorden:
1.

Set, Sket og Hørt siden sidst:
Vesterlyng:
Overdragelser:
Chr. V. Jensensvej 1: der er desværre sket en fejl ved overdragelsesdokumentet og
derfor må dokumentet laves om. Det involverer flere parter og derfor er
salget/købet ikke gået helt igennem endnu.
Campingvogne: Der er fortsat campingvogne på flere af parcellerne. Det er observeret de
står der næsten hele året og nogle er endda uden nummerplade. Det er ikke lovligt,
hverken ifølge OF’s vedtægter eller Vesterlyngs-/Kalundborg Kommunes vedtægter.
De pågældende vil få et brev fra bestyrelsen.
Veje: Der er fortsat mange store huller i vejene, især er Højenevej slem. Bestyrelsen er
enige om at der generelt bør lægges noget mere materiale på vejene. Vi har også
drøftet om der skal lægges asfalt ned til det første kryds ved Højenevej. Det er her
det er værst med huller næsten hele året rundt. Der skal indhentes
information og tilbud i løbet af foråret.
Det nye økonomisystem: det fungerer endnu ikke helt så det er fortsat Excel der bruges.
Muldvarper langs diget: Der er mange muldvarper både i diget og inde på mange parceller.
Alle bedes være opmærksomme på, at få muldvarperne væk da de skaber
problemer i forhold til at få mere vand området. Der kan lægges karbid ned i
gangene og hældes vand på. Det vil udvikle giftig gas/røg nede i gangene som slår
muldvarper og mosegrise ihjel. Kim J er i gang med muldvarperne på den udvendige
side af diget og ligeledes på fodboldbanen og hvis der er nogen der har brug for
karbid kan det hentes hos Yvonne og Kim J.
Ødelagte drænaflukninger i brinken: Det er endnu engang lykkes kommunens entreprenør
at få kørt ind i drænudløbene ved fjernelse af siv m.m. De bliver udbedret i løbet af
foråret.
Kørselsaftale: er underskrevet med de hidtidige satser.
OF/HB: Referater i M-files skal hver især i bestyrelsen selv gå ind og læse.
Kontingentstigning til OF stiger med 100 kr i kvartalet over de næste 2 år således at
vi alle har indbetalt 800kr. Ekstra. Der er en forventning at det fortsætter yderligere.

2.

Generalforsamlingen:
Dato: vi aftaler d. 5/6 og håber det er muligt i forhold til coronasituationen.

Årsrapport: Underskrives.
Budget: Rettet til.
Dagsorden, lokale: Afventer
3.

Udsættes til næste møde:
Datoer på Vesterlyng:
Beredskabsøvelser forår og efterår.
Arbejdslørdag(e) + frokost.
Bestyrelsesmøder: Næste møde d. 16/4-21 kl. 14 hos Yvonne H.
+ bestyrelsens sommermiddag.
Møde vedr. deklaration, byggesager, nedsivningsanlæg - Yvonne H laver oplæg til drøftelse
for det kommende møde med kommunen.

5.

Evt.

Ref.: Conny

