
Dagsorden til møde i Vejlauget Stamvejen-Lynggårdsvej 

Tidspunkt:  

mandag den 14.03.19. klok-

ken 2000-21.30 

 

Sted: 

Lynggårdsvej 20 

Deltagere:  

Jette, Kristian, Henrik, Ed-

vard og Bodil 

Mødeleder: 

Kristian 

 

Referent: 

Kristian 

 

Afbud: 

Line og Klaus 

 

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 pt?  

 

 

Ad a)  

Vi har 43 medlemmer  

Dvs. 29 er 2/3.  

Ad b) 

Økonomien er uændret 

 

 

 

  

3. 

Opfølgning på drøftelserne 

om fartdæmpning. 

 

a) Hvad har Edvard fun-

det ud af jf. sidste 

mødes punkt 3c 

b) Drøftelse af forslag til 

generalforsamling 

c) Beslutning om udar-

bejdelse af et eller fle-

re forslag til fremlæg-

gelse for bestyrelsen 

 

 

Ad a) 

De godkendte muligheder 

(dvs. dæmpninger godkendt 

til 50 km/t og som er flytba-

re) koster ca. 50.000 kr. plus 

moms plus montering plus 

levering. 

Ad b) 

Drøftelse 

Ad c) 

Vi laver et forslag om fart-

dæmpning to steder til be-

handling på generalforsam-

lingen. Det synes et flertal i 

bestyrelsen vi skal. Det er en 

løsning med såkaldte TDJ-

pudebump fra trafikgum-

me.dk. 

 

 

4. 

Generalforsamling 2019 

 

a) Planlægning af gene-

ralforsamlingen 

29.4.19 jf. vedtæg-

terne. 

b) Fordeling af opgaver 

c) Andet? 

 

 

Ad a) 

Der er 43 medlemmer men 

kun 40 har ´betalt og der-

med antager vi, at kun 40 

har stemmeret til generalfor-

samlingen.  

Ad b) 

Kristian laver bestyrel-

sen/formandens beretning 

med afsæt i, hvad vi har 

drøftet, undersøgt og har i 

 



forslag.  

Desuden laver Kristian for-

slag til kontingentstørrelse 

(uændret) og forslag til at 

bruge ca. 25.000 kr til 

nødrep. af stamvejen.  

 

Kristian laver indkaldelse til 

generalforsamlingen, som 

uddeles i alle postkasser af 

Edvard, idet Kristian kopie-

rer, og den sendes på mail til 

medlemmer. Desuden offent-

liggøres den på Facebook på 

gruppen Lynggårdskvarteret. 

 

Generalforsamlingen er den 

29. april 2019 kl. 19.30. 

 

Forslag skal være formanden 

i hænde senest 3 uger før. 

Dvs. 8. april. Indkaldelse skal 

udsendes senest 14 dage før. 

Dvs. den 15. april. Vi har 

hyret Henrik Lyhne til dirri-

gent, idet han dog skal væl-

ges til dette på generalfor-

samlingen. Alle skal selv 

medbringe en stol.  

 

Bodil bager til generalfor-

samlingen.  

 

Henrik udarbejder regnskab 

for 2018 og budget for 2019. 

 

 

 

5. 

Opfølgning på evt. lokale 

forhold. 

 

a) Er der nogen der har 

hørt noget? 

b) Drøftelse 

 

Ad a)  

Ikke noget til referat 

  

 

6. Ledigt punkt 

 

a)  

 

 

 

 

7. Punkter til næste møde 

 

Vi holder ikke flere møder 

inden generalforsamlingen, 

men skriver sammen om det, 

der måtte være.  

 

8. Evt. 

 

  



 


