
Referat fra møde 5/10 på Vesterlyng:

Der var afbud fra Conny og Torben.

Det tilstede var Yvonne J, Yvonne H, Anders og Anker.

Der har været beredskabsøvelse og tjek af materialet den 5/10. Alt forløb tilfredsstillende. Deltagere
var Kim J, Anker, Anders, Benny og Peter.

1. Ansøgning om økonomi til ny pumpebrønd og dræn er indsendt til OF. Det forventes, at 
emnet kommer på HBmødet i oktober. Ligesom besty. forventer accept fra HB om at bevillige 
økonomi kr. 122.775 til Vesterlyng. Der vil være en egen betaling på kr. 22.725 af det samlede 
udgift ( kr. 151.500) til projektet i henhold til drænreglerne.
NB. Den overståede spuling/rensning af områdets dræn og brønde + pumpebrønd forløb rigtig fint. 
Det var et godt firma, der nu er på opgaven.
Måske vil det være en god ide, at overfladedrænet til regnvand på Højenevej bliver spulet, når de 
andre dræn klares hvert andet år?

2. Der er endnu ikke kommet materiale fra OF til det kommende budgetmøde. Så det var ikke 
til at drøfte emnerne. MEN Vesterlyng vil ikke være tilhænger af en forhøjelse af kontingentet til 
hovedforeningen, ligesom Vesterlyng ikke pt. ønsker ændringer i de aftaler, som ligger vedr. 
økonomi tilskud i forbindelse med drænprojekter ude i områderne.
Når dagsorden til budgetmødet kommer, så kik på materialet og giv evt. kommentarer til Anders og 
Yvonne J, så de kan tage disse med på mødet.

3. Vesterlyng har følgende bemærkninger til OF`vedtægter:
Kass. skal have stemmeret på budgetmøderne. Og så er det vigtigt, "erklæring ved salg" bliver 
formuleret og indpasset i OF`s vedtægter. Yvonne H indsender Vesterlyngs bemærkninger til 
Gothersgade inden den 20/10.

4. Praktiske opgaver på Vesterlyng inden vinteren:
Kim J og Anker tjekker langs med jorddiget på begge sider.
Anders tjekker langs trædigets begge sider mod vest.
Benny tjekker langs trædigets begge sider mod øst.
Yvonne J har bestilt slåning af jorddiget.
Yvonne H lukker klubhuset og opsætter fugtpose samt dækker sofaen til med lagen.

Der er lige et par huller på Chr.V.Jensensvej, der skal jævnes med noget af det grus, der ligger for 
enden af Højenevej. Anders vil klare denne opgave.

Der har praktisk talt ingen dræbersnegle været denne sæson - heldigvis. Anker har ikke udleveret 
noget sneglegift, så der er rigeligt til de kommende to sæsoner.

5. Yvonne H kontakter FMS og høre, hvornår de kan mødes med Vesterlyngs bestyrelse. Vi 
forslår mandag den 11/11 kl. 17 i Gothersgade.

6. Kommende mødedatoer: Tirsdag den 21/1 2020 kl.16 hos Yvonne H på Amager. 
Generalforsamling bliver søndag den 22/3 2020 kl.10. Flere datoer var i spil, MEN da FMS har bedt
om, at lokalområderne ikke afholder på samme datoer, så måtte Vesterlyng vælge den 22/3, idet 
andre områder havde udmeldt datoer.



7. Yvonne J orienterede om Vesterlyngs økonomi. Den er ok, men noget kneben, det balancerer
kun lige! Så besty. må sige nej tak til indkøb af endnu en pumpe, som Peter har an- skaffet, da han 
synes, det vil være fint med en ikke el-pumpe, om uheldet/oversvømmelse rammer Vesterlyng.
Yvonne J opsætter budget for 2020 og 2021, alle bedes kigge på tallene og komme med 
kommentarer, så budgetterne kan sendes til OF medio november.
Yvonne J er igang med at undersøge/forberede et bankskift til Arbejdernes Landsbank. Dette sker 
pga. gebyrer, moral og fordi OF har deres økonomi i Arbejdernes landsbank.

Anders informerede: At Vesterlyng er nød til at etablere bedre adgangsvej for "jægerne" til deres 
jagtområde. Anders havde fået et tilbud på 5500 kr. for dette arbejde. Jægerne vil selv klare 
opgaven, og Anders vil få garanti/aftale med jægerne, at fremover vedligeholder de selv 
overgangen. Jægerne skal have besked om, at de skal sænke farten på vores veje.
Jægerne vil gerne have lov at flytte deres skydetårne (2,5 -3 m høje) hen til Ondebæk. Der er regler 
for afstand til nabo på tårnene, men den vil jægerne gerne have dispensation for! Jægerne siger, at 
tårnene står bedst tæt på Ondebæk, for så skyder de væk fra Vesterlyng fremfor mod vort område!!!

8. Yvonne H skriver mail til Vesterlyngs medlemmer, men først sendes teksten til godkendelse 
hos bestyrelsen. Emnerne er beplantning ud mod vejene. At bestyrelsen oktober/november vil tjekke
langs alle digerne, så der kommer"besøg" på de berørte parceller. At det er vigtigt, alle medlemmer 
giver besty. besked, hvis de observerer defekter på diger. En kort info om vandværkets 
generalforsamling.

Referent
Yvonne H


