
Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.januar 2020.

Rigtig godt nytår til alle i Vesterlyng. 

Dagsorden:

1.   Opfølgning af emner/opgaver den kommende sæson:

a) Kontakt/etablering af den planlagte pumpebrønd + x-dræn.

Yvonne J. og Anker er kontaktpersoner, mht. at igangsætte arbejdet når terrænet er til det.

b) Møde i februar vedr. urent drænvand: 

Det firma der hidtil har undersøgt vores drænvand har tilbudt at komme til Vesterlyng for 
om muligt at give et bud på, hvor forureningen kommer fra. Han besøger os i uge 7.

c) Formulering af materialet + deklarationen til brug ved mødet med Kalundborg Kommune. 

Punktet bliver udsat til et forårsmøde.

d) Den etablerede adgang til "jagtengen":

Selve overkørslen er ikke pæn, men ok. Siderne derimod er ikke glattet ud og er derfor 
noget stejle. Der bliver gravet jord op når der skal lægges elkabel og drænrør og der bliver i 
den forbindelse en del jord tilovers der kan lægges på siderne. De vil fremover blive bedt 
om at køre over på deres egen side af åen for at parkere og ikke parkere på vores 
græsrabatter.

e) Vandværket - vedtægter og forslag:

Der er stadig meget fokus på vandværket og de kommende vedtægtsændringer. Man kan 
holde sig orienteret om det på vandværkets hjemmeside. Vi vil fra bestyrelsens side igen 
opfordre til, at så mange som muligt deltager på vandværkets generalforsamling. 
Indkaldelsen bør komme i midten af april.

 

2.   Datoer i 2020:

a) Generalforsamling på Vesterlyng: 

Afholdes 22/3 kl. 10. 

b) Øvelse i beredskabet:

Lørdag d. 2/5 og lørdag 3/10  begge dage kl. 11.00. 

c) Arbejdslørdag:

Det bliver i år d. 27/6. Hvilke ting der skal udføres vil komme på et senere tidspunkt.

Vi slutter som sædvanlig af med en frokost på Lavningen 18.

d) Kongres:

Det bliver i år d. 25/4. Der er i år kun 5 fra bestyrelsen der kan deltage. Der skal derfor 
vælges 3 delegerede og 2 suppleanter på lokal generalforsamlingen.



e) Bestyrelsesmøder på Vesterlyng:

4/4-20 kl. 13 hos Yvonne H.

9/5  kl. 13 hos Yvonne J. 

6/6 kl. 10  hos Yvonne H. 

4/7 kl. 10 hos Torben 

8/8 kl. 10 hos Anker 

12/9 kl. 10 hos Yvonne H. 

3/10 hos Yvonne H. efter beredskabsmødet kl. ca 11.

f) Bestyrelsens sommerfrokost holdes d. 8/8 kl. ca 14 hos Anker. 

3   Økonomi Vesterlyng:

a) Årsrapport, budget, status, revision af bilag, aftale om kørselsgodtgørelse.:

Alle bilag er gennemgået af revisionen og godkendt. 

Årsrapport er godkendt.

Budgettet 2020 gennemgås. Det kommer til at indeholde økonomi vedr. den nye 
pumpebrønd og de nye dræn. Budgettet 2020 godkendes.    

             Budgettet  2021 gennemgås og godkendes. 

             Kørselsgodtgørelsen på den lave takst fortsætter uændret.                                                            

4.   Emner til beretningen.

Anders er i gang.

5.   Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen/kongressen?

Bestyrelsen har et forslag til Vesterlyngs generalforsamlingen. Bestyrelsen ønsker 
lokalforeningernes kasserer udover møde- og taleret også har stemmeret til HB’s årlige 
budgetmøde. Bliver forslaget accepteret på generalforsamlingen bliver det bragt videre til 
OF’s Kongres mhp. drøftelse og afstemning.

6.   Gennemgang af dagsorden + indkaldelsen til generalforsamlingen søndag den 22/3.

Yvonne J. retter til og udsender den senest i uge 8.

7.   Evt.

a) Kort info fra OF/HB. (Yvonne deltager på HB-møde den 15/1 og den 20/1 efter aftale med 
Anders).



b) Fibernet:

Vandværksbestyrelsen har udtrykt ønske om at få bedre internet til området og har spurgt 
om der er interesse hos os. Alle kan gå på Fibia’s hjemmeside og give udtryk for interesse. 
Det er kun en interesse-tilkendegivelse.

Conny undersøger hvilke muligheder der er og hvis muligt, noget om priser m.m.

c) Hjemmesiden:

Bliver opdateret jævnligt.

Ref.: Conny


