
Dagsorden til møde i Vejlauget Stamvejen-Lynggårdsvej 

Tidspunkt:  
mandag den 28.01.19. klok-
ken 2000-21.30 
 

Sted: 
Lynggårdsvej 20 

Deltagere:  
Line, Jette, Bodil, Edvard, 
Henrik og Kristian 
 

Mødeleder: 
Kristian 
 

Referent: 
Kristian 
 

Afbud: 
Claus 
 

Punkter Beslutningsreferat Evt. ansvarlige 
1. 
Godkendelse af dagsordenen 
og godkendelse af referat 
 

 
Godkendt 

 

2.  
Opfølgning på medlems-
hvervning. 
  

a) Hvilken status har vi? 
b) Hvordan ser økono-

mien ud pt?  
c) Igangsætning af kon-

tingentopkrævning 
2019? 
 

 
a) Der er 42 aktive, dvs 

betalende medlem-
mer. Der er 2 med-
lemmer, som ikke har 
betalt endnu.  

b) Foreningens formue 
er pt ca. 113.000 kr. 
Kontingentet for 2019 
vil generere ca. 
20.000 kr.  

c) Venter til efter gene-
ralforsamlingen 

 
Ad c)  
Den kasserer, som den nye 
bestyrelse valgt på kommen-
de generalforsamling igang-
sætter indbetaling af kontin-
gent.  

3. 
Opfølgning på drøftelserne 
om fartdæmpning. 
 

a) Hvad har Edvard fun-
det ud af jf. sidste 
mødes punkt 3b 

b) Hvad har Bodil fundet 
ud af jf. sidste mødes 
punkt 3c? 

c) Hvilket forslag skal vi 
arbejde videre med 
frem mod generalfor-
samlingen. 
 

 
a) Edvard har fundet ud af, 

at man kan lave en fart-
dæmpning med et gum-
mimateriale, som kan 
flyttes og/eller genmon-
teres efter nyt asfalt. 
Løsningen koster 32.000 
kr plus moms plus mote-
ring i alt ca. 50.000 kr.  

b) Bodil har undersøgt hos 
Sikker Trafik, at halvde-
len af effekten på fart-
dæmpning opnås gen-
nem skiltning.  

c) Edvard laver en ansøg-
ning på to bump inkl. en 
skiltning svarende til den 
der sidder på Lilleøvej. 
En evt. tilladelse og pro-
jekt skal fremlægges 
som et forslag på gene-
ralforsamlingen 2019, 
hvilket betyder, at det 
først ville kunne effektu-
eres, hvis generalfor-
samlingen vedtager for-

 



slaget efter de gældende 
afstemningsregler. Ed-
vard rundsender ansøg-
ningen til bestyrelsen til 
kommentering inden af-
sendelse. Det blev også 
foreslået også at repare-
re de værste huller for 
en 10.000-20.000 kr. 
Dette skal også stilles 
som forslag på general-
forsamlingen. Edvard 
spørger kommunen om 
pris på det og Line vil om 
nødvendigt spørge et as-
faltfirma. 

4. 
Generalforsamling 2019 
 

a) Hvad står der i ved-
tægterne, vi skal have 
gjort hvornår? 

b) Hvilke forslag vil vi 
have med? 

c) Hvem stiller op til be-
styrelsen? 

d) Hvor skal det foregå? 
e) Hvilken dato skal det 

være? 
f) Andet? 

 

 
a) Dato skal fastsættes 

og der skal indkaldes 
jf. de i vedtægterne 
beskrevne terminer. 

b) Forslag om fart-
dæmpning, forslag 
om nødrep. af vejen.  

c) Det gør alle 6 tilste-
deværende på dette 
møde 

d) På vendepladsen 
Lynggårdsvej ulige nr. 
Ved dårligt vejr i en 
garage tæt på.  

e) 29. april 2019 19.30 

 

5. 
Opfølgning på lokalplanen, 
som beskriver Tværdalvejs 
forløb m.m. 
 

a) Er der nogen der har 
hørt noget? 

b) Drøftelse 
c) Skal vi spørge om no-

get i Tekninsk For-
valtning? 

d)  

 
 
a) Ingen har hørt noget 
b) Intet.  
c) Ikke pt.  

 

6. Ledigt punkt 
 

a)  
 

 
 

 

7. Punkter til næste møde 
 

Planlægge generalforsamling 
Næste møde torsdag den 
14.3. 20.00. på Lynggårdsvej 
20.   
Jette tager kage med.  
 

 



8. Evt. 
 

  

 


