
Dagsorden til møde i Vejlauget Stamvejen-Lynggårdsvej 

Tidspunkt:  

mandag den 12.11. klokken 

2000-21.30 

 

Sted: 

Lynggårdsvej 20 

Deltagere:  

Edvard, Henrik, Kristian, 

Jette, Bodil 

Mødeleder: 

Kristian 

 

Referent: 

Kristian 

 

Afbud: 

Klaus og Line 

Punkter Beslutningsreferat Evt. ansvarlige 

1. 

Godkendelse af dagsordenen 

og godkendelse af referat 

 

 

Ok 

 

2.  

Opfølgning på medlems-

hvervning.  

a) Hvilken status har vi? 

b) Hvordan ser økono-

mien ud nu og frem-

skrevet med 2019?  

c) Skal vi gøre noget for 

at få de sidste med? 

 

 

a) 

Der er indkommet ca. 

107.000 kr. ind i indskud og 

kontingent. Der er ca. 

10.000 kr. mere på vej. 

b) 

Der er udsigt til ca. 18.000 

kr. i 2019 

c) 

Vi spørger hver i sær forskel-

lige ikke-medlemmer, som 

har tilkendegivet, at de må-

ske vil være med.  

 

 

3. 

Opfølgning på drøftelserne 

om fartdæmpning. 

a) Hvilke nyheder er der 

(Edvard)? 

b) Hvad skal vi have un-

dersøgt? 

c) Andre overvejelser? 

 

 

a) 

Vi kan få lov til at lave to chi-

kaner. En ved Bodils garage 

(Lynggårdsvej 6) og en ved 

grænsen mellem Lynggårds-

vej 31 og 33. 

b) 

Edvard undersøger nærmere, 

om vi kan få lov til at lave en 

chikane, som er lavet af et 

gummimateriale, der er flyt-

bar og billigere end asfalt-

bump. 

c) 

Vi arbejder på at have et 

færdigt forslag parat til gene-

ralforsamlingen i april 18. 

Bodil taler med et firma hun 

kender via sit arbejde om er-

faringer med chikaner og 

evt. pris.  

b) 

Edvard 

c) 

Bodil 

4. 

Drøftelse af forudbetaling af 

kontingent 

 

a) 

 



a) Hvad står der i ved-

tægterne? 

b) Hvad kan vi gøre alle-

rede nu eller for 

2019? 

c) Beslutning 

 

Det er en mulighed ifølge 

vedtægterne. 

b) 

Vi gør ikke noget aktivt for at 

få nogen til at gøre det pt. 

c) 

Ikke flere beslutninger 

 

 

5. 

Opfølgning på henvendelse til 

forsyningsafdelingen om sta-

tus på spildevandsledningen i 

vejen 

a) Har vi haft kontakt til 

forsyningsafdelingen 

igen og med hvilket 

resultat? (Edvard) 

b) Andre der har hørt 

noget? 

 

a) 

Edvard har talt med en re-

præsentant for forsyningsaf-

delingen ved navn Mona 

(89206480). Der er ikke pla-

ner om at gøre mere ved 

spildevandsledningen, idet 

den vurderes at være intakt i 

enhver henseende. 

b) 

Ikke noget til referat.  

 

6.  

Opfølgning og orientering om 

borgermødet den 7.11. i Mul-

tihuset 

a) Drøftelse? 

b) Evt. beslutning 

 

 

a) 

Der blev orienteret fra mø-

det, hvor det bl.a. blev anført 

fra kommunens forvaltning, 

at nordligste del af stamve-

jen måske bliver flyttet lidt 

mod øst, så udkørslen fra 

den nye Tværdalsvej i Lyng-

gårdsvej kommer længere 

væk fra Lynggårdsvænget 1.  

b) 

Ingen beslutninger.b 

 

 

7. Punkter til næste møde 

 

Næste møde 28.1.2019 

Lynggårdsvej 20 

 

8. Evt. 

 

Ikke noget  

 


