
Referat fra  bestyrelsesmødet 31/8 kl. 12 - 13,30 hos Yvonne H:

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

1.   Opsamling fra sidste møde.
Anders kontakter vejmanden for den udbedring.
Slåning af diger og grøfter samt klubhuset er ordnet.
Vedr. drænprojekt se pkt. 3.
Fødselsdagsfesten var en kæmpe succes. Økonomien holdt og der var rigtig meget 
frivilligt hjælp til opsætning og nedtagning af telt, pynt, opsætning af borde, lys mad 
m.m. Og rigtig fin musik.

2. Hjemmesiden: Der er kommet nyt medlem på Lavningen nr. 9. Når navn haves kommer det 
på hjemmesiden. Conny er ude at rejse og hjemmesiden vil stå stille i den periode.
Skal noget meldes ud til alle sendes en ”alle-mail”.

3. Forberedelse til mødet med FMS den 10/9 kl. 17 i Gothersgade:
- Materialet i forbindelse med den nye pumpebrønd - ansøgning til HB om økonomi 
hertil:
Der er kommet 2 tilbud via Morel, hvoraf det billigste også virker som det 
bedste. Ligeså er der 2 tilbud fra elektriker, hvoraf det billigste også her er 
valgt. Tilbuddene fremsendes til HB i håb om det kan komme på mødet d. 9/9 og 
derefter drøftes på mødet med FMS d. 10/9
- Materialet til mødet med kommunen.
Der ønskes en drøftelse af ensretning af byggetilladelse for parcellerne mht søjle/ 
fundamentshøjde, afløbsforhold samt en ændring af deklarationen vedr. byggeafstand
til vej og naboer. Desuden bør teksten i deklarationen for Vesterlyng opdateres. 

4. Økonomi 
- skift af bank: Yvonne J. ser på det i løbet af september.
Økonomien ser fin ud og der vil ved året slutning være lidt overskud.  

5. Evt.
a) Jagtgruppen og diget

Jægerne ønsker vi skal sørge for, at adgangen til dem hen over diget bliver jævnet 
mere ud så de kan kommer over med deres lastbiler m.m.   Anders kontakter dem, vi 
mangler et dokument, hvor der står, at det er os der skal sørge for adgangen. Kommer
de med dokumentet skal vi nok lægge grus på og sørge for det bliver jævnet ud.

b) Generalforsamling i vandværket 
Vi forventer der kommer indkaldelse en af de nærmeste dage og alle opfordres til at 
deltage eller give fuldmagt videre. Yvonne J. sender en reminder ud når vi har en 
dato.



c) Synsattest  på Chr. V. Jensensvej.
Anders tager kontakt med vedkommende for at minde om, at der skal foreligge et 
overdragelsesdokument.

- Der er klager over meget høje birketræer på nogle parceller. Bestyrelsen samler sammen og
udfærdiger en skrivelse til de pågældende.  
- Der er sat nyt batteri på pumpen, det er afprøvet og fungerer fint.
- Der er spulet dræn og pumpe 2/9 med god succes. Dette gøres hvert 2. år.

Næste møde holdes i forlængelse af beredskabsøvelsen d. 5/10 ca. kl. 12.30.

Ref.: Conny


