Referat af bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Vej 15, Vig Lyng
torsdag 14. november 2019
Tilstede:
Per Gunslev, Jon Møllebro, Kate Flenting og Per Bøgebjerg Hansen
Fraværende:
Rikke Stobbe og Malene Payer
Dagsorden
1. Godkendelse af referater fra møderne 17. juli og 15. september
Referaterne var godkendt. Aftalt at der fremtidigt sker skriftlig godkendelse således, at
referaterne kan offentliggøres på hjemmesiden hurtigst muligt
2. Status på drøftelse med Odsherred Forsyning om afslutning af retableringen af vejene
efter kloakering
Bestyrelsen var ikke tilfreds med kvaliteten af den seneste retablering af Vej 15 fra Lyngvej
til Kukkerengen primo oktober. Bestyrelsen havde 24. oktober skrevet brev til direktøren
fra Odsherred Forsyning, hvor det blev anført, at vi ikke fra tilfredse med det udførte
arbejde. Aftalt at der følges op på henvendelsen.
Bestyrelsen vil undersøge, om der i lighed med tidligere kan etableres nogle grusbunker
langs Vej 15, hvor beboerne kan tage grus til lapning af huller.
3. Aktiviteter det kommende år herunder sommerfest og generalforsamling
Aftalt at der i 2020 afholdes sommerfest lørdag den 1. august. Der forekommer ikke at
være andre store arrangementer i Odsherred denne dag idet Geopark festivalen i 2020
afholdes 3.-5. juli.
Den ordinære generalforsamling er fastlagt til søndag den 13. september kl. 10 det
sædvanlige sted på Lyngens Cafe og Minigolf.
4. Økonomi herunder status på kontingentindbetalinger
Foreningens økonomi er fin og der forventes pænt overskud for 2019 og indestående i
Banken udgør 47 t.kr. Der var 14 medlemmer, der ikke havde betalt kontingentet for 2019,
der forfaldt 1. november. Jon vil rykke for udestående betalinger.
5. Status for projekt vedr. fjernelse af rynket Rose
Jon havde efter generalforsamlingen kontaktet kommunen, som har givet lov til, at vi
fjerner hyben og rynket rose på kommunens areal for enden af ”myggestien”, idet
kommunen ikke har budget til selv at fjerne denne. Kommunen mente dog, at den vil
kunne bortkøre opgravede planter. Aftalt at Jon kontakter Peter Mølgaard, og at der

fastsættes plan og tidspunkt for arbejdet. Medlemmerne vil blive inviteret til at deltage i
arbejdet.
6. Adgang til stranden for gangbesværede og handicappede
Bestyrelsen havde fået oplyst, at kommunen ikke vil etablere bedre adgang til stranden for
gangbesværede og handicappede. Bestyrelsen havde desuden foreslået, at
”redningsstationen” flyttes nærmere stranden. Bestyrelsen overvejer at kontakte
Ugeavisen Odsherred.

7. Opfølgning på Odsherred Kommunes initiativ om ”Naturen i sommerhusområder”
Der var ingen fra bestyrelsen, der havde deltaget i det af kommunen afholdte møde. Jon vil
kontakte Peter Mølgaard, som havde deltaget.
8. Eventuelt
Næste møde afholdes hos Kate i Brøndby torsdag den 6. februar 2020 kl. 18.

