
Of - Vesterlyng 
 

REFERAT 

Sted Hos Ole,  Lavningen 4, Vesterlyng 

Dato Søndag, den 19. marts 2023 kl. 14:00 

Deltagere Yvonne, Torben, Anita, Morten og Ole 

Afbud  

Emne Bestyrelsesmøde 

Referent Ole 

 

 

1. Valg af mødeleder  

Morten 

 

2. Valg af referent  

Ole 

 

3. Godkendelse af referat fra sidste møde (28/1-23) 

Godkendt af alle 

 

4. Opfølgning på generalforsamlingen 

-Enige om, at det overordnet gik godt med en god og afslappet tone 

-Dekleration.- Morten ringer til kommunen, for at forespørge om de har input til modernisering       

 af deklarationer. Evt. fra andre i samme situation. 

 Vi vil opdatere vores ordensregler med hensyn til brug af gift imod ukrudt. 

 

5. Hvilke opgaver venter os ? 

Deklarationer skal opdateres  

Digerne skal sikres 

Dræningen lavningen 10 skal laves med en permanent ordning på Pumpeproblemet. 

Hjertestarter batteri og elektroder;  Zoll  skriver at batteri og elektroder skiftes hvert 5. år 

Ole udarbejder en service plan, som evt. lægges op på hjemmesiden. 

 

6. Muldvarper - Hvad gør vi? 

Der er indkøbt en ny portion Karbid som kan hentes hos Kim & Yvonne Lavningen 1. 

Det er især et problem for dem der har grund op til diget, vi skal passe på Muldvarperne ikke 

underminere diget. Parcellerne har selv pligt til at gøre noget ved det. Har man brug for hjælp må 

man kontakte bestyrelsen. 

 

7. Økonomi 

Vi undersøger opdaterede pris for hjertestarter vedligeholdelse, som vi selv forestår 

 

 

 

8. Næste møde 



Of - Vesterlyng 
 

 – Hvor vi bla.  Planlægger arbejdslørdag. (opgaver og forplejning) lørdag den 20 maj 2023 kil 14:00 

hos Anita 

 

9. Eventuel 

Forsikring pumpe  - vi undersøger hvad den dækker 

Er det med ansvar på evt. personskader må vi beholde den. 

OF fælles forsikring vil vi trækker os ud af, da den indeholder indboforsikring, og vi ingen indbo af 

værdi har. 

- OF seminar for lokalbestyrelsen og suppleanter holdes d. 30. April i Tivolis Kongrescenter 

-Jens Lavningen 14, vil bygge han har orienteret bestyrelsen, så kan han kontakte Kommunen for      

 tilladelse. 

-Der er indkøbt  karbid og sneglegift.  

-Sneglegiften er blevet meget dyr så det skal bruges med omtanke. 

-Der indkøbes en big bak  (meget  stor og kraftig indkøbspose)  med vejgrus, placeres hos Yvonne 

og Kim. 

- Ændringsforslag til OF´s vedtægter skal være inde inden 1. juli 2023, medlemmerne er velkomne    

  til at komme med input. 

 


