
Ref, fra bestyrelsesmøde d. 8/8-2020  

Til stede: Anker, Torben, Anders, Yvonne H., Yvonne J., Conny

DAGSORDEN:

1. Urent vand - rapporten fra Kilian Water samt det videre forløb.
Bestyrelsen har modtaget rapporten og vi er muligvis ved at nærme os en løsning på 
problemerne. Bestyrelsen drøfter det videre forløb med OF.

2. Møde med kommunen + firmaet vedr. kontraklappen/jordvolden.
Bestyrelsen har modtaget en rapport fra Kalundborg Kommune og med den også 
nogle opgaver i forhold til de 4 kontraventiler og de gule jernstænger der er sat ned.

 Firmaet der oprenser åen har ligeledes fået opgaver og når Kommunen har vurderet 
de tilbagemeldinger vi sender får vi besked fra dem om den fremtidige 

            fremgangsmåde omkring åen, diget og kontraventilerne.
Vores opgaver som vi meget gerne vil have hjælp til:

 Rørene ud for de to udløb fra pumpebrøndene skal flyttes og der skal en 
højere markering på.

 Træerne på vores side af åen skal fældes
 Oprensning foran kontraventilerne
 Der er fundet en gammel kontraventil ud for fodboldbanen der skal fjernes
 Gummimembranen på trædiget skal ses efter for revner m.m.

Vi tænker det kunne udføres samtidig med beredskabsøvelsen 3/10-2020.

3. Generalforsamlingen søndag den 23/8.
Foreløbig er der 25 tilmeldte fra 15 parceller. 
Det bliver afholdt på campingpladsen i teltet. 
Dagsorden, samt alt andet relevant materiale er udsendt og ligger nu også på 
hjemmesiden.

4. Emner til det kommende HBmøde - Anders deltager.
Bestyrelsen drøfte, hvad der kan være relevant at bringe op. 
Der arbejdes rigtig meget i OF omkring ulovligt byggeri.

5. Økonomi for Vesterlyng.
Fin! Alle regninger er betalt og der forventes stadig et lille overskud ved årets 
slutning.

6. Evt.:
 Veje: OBS! Vi skal alle være opmærksomme på om der kommer huller. Der 

er mere grus på Chr. W. Jensens vej til fri afbenyttelse. FIBIA har ryddet pænt
op, men det kan stadig nå at falde sammen og give huller og så vil det være 
godt, hvis vi hver især vil hjælpe med at få dem fyldt igen.

 Nedløb klubhus:  Anders ser på det



 Rettelser i digereglerne.: Digereglerne ligger på hjemmesiden og skal måske 
lige ses igennem. Bl.a. skal der tilføjes at der ikke må leges eller i det hele 
taget være nogen form for aktivitet på diget. 

 Andet?: Vi må opfordre alle til at klippe grene af træer der rager ud på vejene.
Bl.a. skraldebilerne har lidt svært ved at komme forbi nogle steder.

Ref.: Conny


