Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening
Bestyrelse 2017/2018

Formand

Flemming Jensen
Kystagervej 1
Dyngby Strand
Tlf. 40 13 12 48 og 23 61 00 48
Mail: lillykarup13@gmail.com

Næstformand

Karen Kappel Andersen
Kystagervej 4
Dyngby Strand
Tlf. 51 20 89 48
Mail:preben.andersen@oncable.dk

Sekretær

Lars Kristensen
Skovsagervej 15
Dyngby Strand
Tlf. 23 43 33 06
Mail: soerensen.susanne@hotmail.com

Kasserer

Verner Kristensen
Strandagervej 15
Dyngby Strand
Tlf. 60 75 16 37
Mail: vitus-k@outlook.dk

Medlem

Klaus Andersen
Dyngby Havvej 8
Dyngby Strand
Tlf. 51 59 96 97
Mail: strandparken@outlook.dk

Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening

Generalforsamling
Lørdag den 1. juli 2017 kl. 10.00 på Bondehuset
Dagsorden:
1)
2)
3)
4)

Valg af dirigent
Beretning
Regnskab samt fastsættelse af kontingent for det kommende år
Valg af:
a) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
b) Revisor og suppleant
5) Indkomne forslag
6) Eventuelt
______________________________________________________________________________________
Referat:
Der mødte i alt 18 personer op udover bestyrelsen. Fra bestyrelsen var der afbud fra Karen Kappel og Kurt
Vilstrup.
1)Valg af dirigent
Dirigent blev Børge Jensen og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2)Beretning fra formanden
Se separat dokument.
Yderligere oplyste Flemming, at han havde modtaget et tilbud på 66.000 kr. ekskl. moms for reparation og
asfaltering ved Duggedal. Der tages kontakt til Odder Kommunes Vej og Park for at høre, hvor meget de vil
bidrage med. Resten deles mellem de berørte grundejerforeninger.
Der blev spurgt til om vejstrækningerne med grus også bliver vedligeholdt af grundejerforeningen.
Bestyrelsen overvejer, hvordan disse skal vedligeholdes fremadrettet.
Der blev spurgt til vedligeholdelse af Lyngvejen. Den er i øjeblikket hårdt medtaget. Odder Kommune er
blevet gjort opmærksom på problemet, men vil umiddelbart ikke gøre noget.
Der blev opfordret til at man hver især bruger ”Giv os et praj” på Odder Kommunes hjemmeside, hvor man
kan gøre opmærksom på vejproblemer.
Beretningen blev godkendt.
3) Regnskab samt fastsættelse af kontingent for det kommende år
Verner fremlagde regnskabet. Kontingentet fastholdes på nuværende beløb.
Der er en sund økonomi. Bankindestående pr. 1/7-2017 95.365,60 kr.
Der bliver undersøgt muligheden for at betale kontingent via MobilePay. Mere om det ved næste
opkrævning.
Betalingsservice er ikke muligt, da det er for dyrt.
Enkelte husejere har ikke betalt vejbidrag og vil nu blive videregivet til advokat.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

4)Valg af
a) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
b) Revisor og suppleant
Nuværende bestyrelse:
• Flemming Jensen, Formand
• Karen Kappel Andersen, Næstformand
• Kurt Vilstrup, sekretær
• Lars Kristensen, medlem
• Verner Kristensen, kasserer
• Lisbeth Stougaard og Kris Vinge er suppleanter.
Karen Kappel Andersen og Kurt Vilstrup er på valg
Karen ønskede genvalg og blev valgt for en ny periode.
Kurt ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen takker for det store arbejde, som er gjort igennem mange år.
Klaus Andersen, Dyngby Havvej 8 blev valgt ind i stedet for.
Revisor er fortsat Verner Hansen.
Der blev ikke valgt nogle suppleanter.
Bestyrelsen konstituerede sig iht. til vedtægterne, og ser nu således ud:
• Flemming Jensen, Formand
• Karen Kappel Andersen, Næstformand
• Lars Kristensen, sekretær
• Verner Kristensen, kasserer
• Klaus Andersen, medlem
5)Indkomne forslag
Ingen
6)Eventuelt
Naboer til Dyngbyhytten har klaget til Odder Kommune omkring en del larm fra lejerne. Indtil videre har det
dog ikke hjulpet. Der køres videre med klagerne.
Det blev foreslået, at der blev kigget på at indkøbe flytbare vejbump.
Ligeledes blev der foreslået, at der blev sat skilte om omkring regler for luftning af hunde på stranden.
Der blev opfordret til, at man ikke brugte larmende maskiner i middagsstunden fra 12 – 14 og efter kl. 18.
Referatet vil blive hængt op i infokassen på Spongsvej.
Tak for et godt møde.

Lars Kristensen (referent)

Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening
Den 23. juni afholdes Sankt Hans Aften arrangement på stranden nedenfor
Strandagervej. Bålet tændes kl. 21.

Generalforsamlingen afholdes hvert år den 1. lørdag i juli måned kl. 10 i
restaurant Bondehuset, Kystvejen 8, Saksild Strand.

Kontingent til grundejerforeningen kan betales med MobilePay nr. 24436.

