
Referat fra bestyrelsesmøde d. 9/5-20.

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

1.  Økonomi for Vesterlyng.

Der er kommet regning for den nye pumpebrønd og dræn arbejdet samt el. Med tilskud fra 
OF er budgettet stadigt fint og der er et forventet overskud sidst på året. 

2.  Henvendelser fra medlemmer på mailen om beplantning/hegn samt opfølgning fra bestyrelsen.

Der er allerede flere der har beskåret og savet ned, men der mangler stadig meget rundt 
om i de forskellige haver. 

Vi har et stort problem med for mange og for store birketræer på Vesterlyng. De skygger og 
sviner en hel del. Punktet vil blive taget op på generalforsamlingen.

3.  Arbejdet + afslutning på dræn og pumpebrønd - hvornår isættes kontraventilen i grøften?

Arbejdet er fuldført lige på nær kontraventilen. Den skal mærkes med tydelige afmærkning 
så kommunen ikke køre dem i stykker hvert efterår når åen bliver renset op. Torben er sat 
på opgaven med at finde afmærkning.

4.  Sommerens arrangementer:

Generalforsamling:  Datoen 23. august bibeholder vi da der formentlig er ”lukket op” i 
Danmark efter Corona krisen. Vi håber at vi kan få campingpladsen til at sætte deres telt op,
hvor der er bedre plads til at holde afstand.

Arbejdsdag m frokost d. 27. juni: Vi bibeholder dagen og holder afstand. 

Opgaver denne sæsons arbejdslørdag:

Rep. af vejene.

Afvask af vejskiltene/afklip af generende grene.

Rengøring af klubhus + maling af det gamle vindue.

Oprens af fliserne + digetrappen.

Udvendig vedligehold af klubhuset? 

Vedligehold af de to bænkeborde?

Bestyrelsens sommermiddag - hvad kan realiseres/en nødplan? Vi bibeholder datoen for 
både bestyrelsesmøde og frokost.



5. Urent vand i dræn. Det videre forløb?

Det firma der har undersøgt vores drænvand har tidligere tilbudt, at en person skulle 
besigtige vores dræn m.m. for om muligt, at hjælpe med at få identificeret problemerne. 
Corona krisen forhindrede besøget, men vi tager kontakt endnu engang for at få ham på 
besøg.

6.  Vandværkets generalforsamling den 14/6.

Vi har ikke hørt der skulle være yderligere udsættelse, men det er endnu ikke muligt at 
tilmelde sig via deres hjemmeside.

7.  Opfølgning på emner:

Erklæring ved salg hvilken attest:

Det er de attester der ligger på hjemmesiden under  ”Dokumenter” der bruges.

Kørselsaftale til underskrift: 

Den er nu underskrevet uden ændringer fra sidste år.

FibiaNet:

Fiber er ved at blive lagt. 

Hjemmesiden:

Vi vil for fremtiden benytte kalenderen på hjemmesiden når der skal bookes datoer  
til at benytte hytten til overnatning. Det koster 25 kr pr. nat og der skal betales når 
man får nøglen udleveret. 

Bestilling af grus til vejene:

Der er kommet 2 forskellige bunker grus til rep. af vejene. Bunkerne er placeret på 
Chr. W. Jensens vej på hjørnet ved Lavningen. Alle opfordres til at tage lidt når de 
synes der er huller. Skærver nederst og det finere grus øverst. Husk at stampe efter.

Er det beredskabet som tjekker sandsækkene? 

Både beredskabet og bestyrelsens medlemmer tjekker når vi går forbi.

Slåning af dige, grøfter, fællesareal:

Yvonne J. sørger for dette. Torben og Anders sætter en rist eller lign. foran 
kontraventilerne for at forhindre, at der kommer strå, græs og lign. i klemme så 
ventilen ikke kan lukke ordentlig. 

Der er nogle af plankerne i trædiget der begynder at rådne. Vi skal være 
opmærksom på det og begynde at overveje, hvad vi kan gøre fremover.

Plan for vedligehold af klubhuset:

Det er et pkt. på generalforsamlingen, om der skal bruges penge på renovation eller 
skal om der skal opspares til et nyt mere tidssvarende hus.



8.  Evt.

Det er bemærket at der er kommet nogle skrammer på vores japanske 
paradisæbletræ ved klubhuset. Kim J. sætter noget op for at beskytte træet.

Yvonne H har sat nye opslag i opslagskassen samt rengjort den (så godt det kan lade 
sig gøre. Kassen og glas er jo af ældre dato). 

Ref.: Conny


