
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2.10.2021

Tilstede: Anders, Yvonne J., Torben, Anker, Yvonne H, og Conny

Dagsorden:

1. Opfølgning om Campingvogne. Deklaration.
Problemet med campingvogne har været drøftet i FMS og beskeden derfra var
tvetydig da begreberne parkering og opstilling fra henholdsvis ordensregler og
deklaration bliver blandet sammen. FMS vil lige vende det på et kommende
FMS-møde og vil derefter udarbejde et skriftlig svar som vi vil videresende til
medlemmerne på Vesterlyng.

Der skal udarbejdes en ny deklaration der først skal sendes til FMS, derefter skal den
godkendes af Kalundborg kommune, herefter skal det godkendes på en
generalforsamling og til sidst skal den tilbage til kommunen til tinglysning.

2. Referat af generalforsamlingen.
Et medlem på Vesterlyng har i midten af september indgivet mistillid til referatet fra
generalforsamling. Det er den samlede bestyrelse der har underskrevet referatet.
Vedkommende mener ikke at referatet er korrekt refereret og at der er begået en
procedurefejl, da det ikke er begge dirigenter der har underskrevet  referatet.
Vedkommende var ikke tilstede under hele generalforsamlingen.
For at imødekomme uheldige skriverier og en efterhånden noget dårlig stemning i
området vil bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Bestyrelsen har besluttet det skal være d. 7/11-21 kl 14-16. Indkaldelse, dagsorden
og sted udsendes senere.

3. Økonomi
Ser fin ud, der er et lille plus på kontoen når vi når årets udgang.

4. Kurser i M-Files
Vi er 4 der deltager og det bliver d. 2. november i Gothersgade.

5. Seminar 2021 6. november.
Vi er 4 der deltager. Tilmelding er bindende.

6. Spuling af dræn
Det bliver i uge 42.
OBS  Vi vil være nødt til, at skulle ind i nogle haver for at komme til brøndene.

7. Møde/Generalforsamlingen
Næste bestyrelsesmøde d. 25. januar kl. 15.00
Generalforsamling d. 26. marts kl 10.00. Indkaldelse udsendes til alle sidst i
december. Indkomne forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde
senest 30 dage inden generalforsamlingen.



8. Hvordan kommer vi videre med mængden af colibakterier i vores drænvand?
Vi vil tage nye vandprøver fra drænene i efteråret.

9. Evt.
Der skal udarbejdes et overdragelsesdokument. Anders og Torben tager sig af det.

Der kommer et hul i vejen, hvor asfalten stopper og hvor meget regn samles. Vi vil
forsøge at hindre, at hullet bliver større ved at lægge en regnskinne ned til at
drænere vandet væk.

“Årets gang på Vesterlyng” skal lige rettes og så bliver det lagt på hjemmesiden
under Dokumenter.

Ref.:  Conny


