
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2/11-19

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

Dagsorden:

1. Orientering fra OF budget- og HB-mødet den 21/10:
Stor uenighed på OF mødet især vedr. budgettering af drænprojekter. Beslutningen vedr. 
disse blev derfor udskudt til næste møde. 

2. Hvorledes handler Vesterlyng efter HB`s udmelding om (midlertidigt) stop for økonomi til 
dræn ude i områderne?
Vi afventer beslutningerne på næste møde i HB.

3. Kort info om følgende emner:
 Veje: Der er kommet et sidste lag på og de er nu færdige. 
 Regning for spuling af dræn: Vi har endnu ikke fået regningen. Der bliver rykket.
 Videre forløb vedr. ”drænvand": Et firma er kontaktet da der igen er høje værdier af 

e-coli i alle 5 dræn prøver. Firmaet besigtiger drænene til foråret.
 Kalundborg Kommunes oprensning af Ondebæk: Alt det opgravede er igen smidt på 

vores brink til stor gene når der skal slås græs. Og endnu en gang har vedkommende 
med opgravningsmaskinen, ødelagt kontraventilerne samt trykket en ventil i den 
østlige ende. Kommunen er kontaktet, men de har ikke meldt tilbage.

 Adgang over diget til jægernes område: Vi har endnu ikke, som lovet, fået noget på 
skrift fra dem og der bliver derfor ikke ændret noget ved tilkørselsvejen over diget. 

 Ros til slåning af jorddiget: Det var rigtig flot slået denne gang. 
 Tjek af alle diger + kontraventilerne i sidegrøfterne og pumpebrønden: De er tjekket 

og det ser fint ud.
 Klubhus: Yvonne H. har lagt noget over sofaen og hængt en fugtpose op. Det er ved 

at være et gammelt hus og vi skal måske snart tænke på om det skal repareres eller 
udskiftes.

4. Vesterlyngs budget for 2020 og 2021:
Der mangler en regning fra drænspuling (ny håndværker) derfor kan det endelige budget 
ikke skrives. Resten fremlægges og godkendes.

5. Referat af mødet den 5/10 sættes på hjemmesiden: Ref. bliver sat ind på hjemmesiden som 
vanligt snarest muligt.

6. Kommende møde:
 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21/1 kl. 16 hos Yvonne H på Amager.
 Vesterlyngs generalforsamling søndag den 22/3 kl. 10 på Cafeen på Vesterlyngs 

CampingPlads.



 OF kongres lørdag er den 25/4 - stedet er endnu ikke udmeldt.
  Så har vi bedt om et møde med FMS mandag den 11/11 kl.17 i Gothersgade. MEN 

FMS har meldt retur, at de ikke kan? FMS har meldt d. 27/11 men det kan 
bestyrelsen ikke og vi foreslår derfor en ny dato 26/11.

7. Evt.:
Intet.

Ref.: Conny


