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REFERAT  
Sted  Hos Yvonne flyttet til Morten på Vesterlyng  

Dato  Lørdag, den 28. januar 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 (8-10-2022) Godkendt 
af alle  

  
4. Dagsorden til GF 1/3-23  

Forslag udarbejdet af Yvonne og godkendt  
-Afholdes i Eskebjerg forsamlingshus. Prisen steget lidt, leje kr.1.000,- og vi skal betale for strøm, 
som aflæses når vi kommer og går.  
Morgen buffet og frokost bestilt.  
  

5. Økonomi  
-Godkendelse af årsrapport af alle  
-Budget – Overvejer at hæve vores kontingent, da alle udgifter er steget, og vi ikke kan undgå 
omkostninger til vores trædiger i øst og vest. Derfor vil det være svært at få økonomien til at 
hænge sammen.  
  
- Kørselsaftaler underskrives  
Vedtaget at følge statens takster og udbetales til dem, som kommer op til Vesterlyng for at deltage 
i bestyrelsesmøder, men IKKE hvis man er heroppe i forvejen.  

  
6. Drænproblemer Lavningen 10  

Konsulent Kent Morel har endnu ikke fremsendt referat fra afholdt møde. Morten har rykket for 
referatet et par gange.  
Det blev dog nævnt, at grunden skal tilsluttes eksisterende pumpe.  

  
7. Trædige ved grøfter – Hvad kan vi gøre / hvad skal vi gøre  

-I vest har membranen fået et stort antal flænger. Det er formentlig sket ved at nogen har kørt med 
en kratrydder med klinge og fræset i membranen. Membranen er fra 2013, men leverandøren har 
oplyst at skaderne ikke kan repareres.    
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-Det er ikke klart om der er tilsvarende problemer ved trædiget i øst, da der er dænget en del jord 
op langs membranen. Morten har orienteret HB og vil forelægge dem sagen.  
-der er afsat kr. 15.000 i budgettet for 2024.   
  

8. Nyt fra HB  
-Der er mulighed for at for løst administrative opgave hos HB. Vi har p.t. ikke behov for dette i 
Vesterlyng.  
HB varsler at afholde et seminar for bestyrelser søndag, den 30. april 2023, nærmere information 
følger.  
- vil afholde kursus i M-files hvis der er behov. Lokalbestyrelsen har ikke behov for kursus  
- Efterspørger forslag til Kongressen i 2024  
-forespurgt om vores holdning til at få en fast byggesagkyndig tilknyttet OF / HB, som kan rådgive i 
vanskelige sager. Det syntes vi er en god ide.  
  

9. Nye forsikringer  
Forsikringen er steget fra kr.1.200,- til kr. 2.500, - efter, at hovedforeningen har forhandlet samlede 
aftaler. I vores tilfælde skyldes det nok at der er inkluderet en løsøreforsikring, som vi ikke har 
behov for. Vi vil anmode om at få denne opsagt, så prisen falder.  
Desuden har vi fået en ansvarsforsikring på vores store pumpe, da denne har så mange 
hestekræfter at dette er nødvendigt.  
  

10. Dato for arbejdsdag 2023 Det bliver lørdag, den 
3. juni 2023  
  

11. Evt.   
Vores informationsplads i form af skabet, trænger til et nyt skab med glas, da det nuværende er 
godt mørnet.  Torben vil forespørge John.  
  

12. Næste møde  
Vil blive afholdt lørdag, den 18. marts 2023 hos Ole  


