
Nyhedsbrev fra Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej 

Kære beboer i Lynggårdskvarteret med vejret på stamvejen Lynggårdsvej 

Som det er de fleste af jer bekendt, har vi et vejlaug, som blev stiftet for 3 år siden, med navnet 

”Vejlauget for Stamvejen Lynggårdsvej”. Vi har ifølge vedtægterne forpligtet os på at holde 

generalforsamling en gang om året i slutningen af april. I 2020 blev vi forhindret grundet den 

igangværende pandemi og ligeså her i 2021, hvor forsamlingsforbuddet 14 dage før den ellers 

annoncerede dato ikke åbnede mulighed for at afvikle generalforsamlingen.  

Men vi holdte i stedet et bestyrelsesmøde den 26. april, hvor vi gjorde status i forhold til den 

særlige pandemi-situation og det forhold, at vi er fordret til at holde generalforsamling.  

Vi besluttede os for, at vi vil foreslå at afholde generalforsamling i forbindelse med vejfesten, som 

plejer at finde sted den første weekend i september måned. Skulle der være medlemmer af 

vejlauget, som i forlængelse af udsendelsen af nærværende skrivelse, ønsker generalforsamlingen 

afholdt inden sommerferien, hvilket vil sige senest i uge 25, så skal dette skriftlig tilkendegives 

over for undertegnede eller en anden fra bestyrelsen af vejlauget inden udgangen af maj 2021. 

Til alles orientering kan vi fortælle, at der er ca. 40 medlemmer af vejlauget ud af de 66 mulige. 

Der har været både ind- og udmeldelser i løbet af det sidste år i forbindelse med, at der er huse, 

som har skiftet ejer. Skulle der være en eller anden i kvarteret, som ønsker at melde sig ind i 

vejlauget, kan man henvende sig til Henrik Holm Lynggårdsvej 28b, som er kasserer i vejlauget, 

eller en anden fra bestyrelsen.  

Vi har fastholdt kontingentet på 500 kr. om året. Et forhold som egentlig skal fastsættes på 

generalforsamlingen, men da det ikke har været muligt at afholde den, er beløbet fastholdt som 

besluttet på generalforsamlingen i 2019.  

Formålet med vejlauget er at vedligeholde stamvejen fra banen og nord på, til vejen bliver til 

grusvej. Alle stikveje og tilstødende veje er ikke vejlaugets opgave at vedligeholde.  

Sidste år fik vi lavet en stor lapning af vejen i svinget som en midlertidig løsning, da vejen var 

meget hullet og særlig farlig for cyklister. Målet er at få givet vejen den helt store omgang som 

skønnes at koste et sted mellem 250.000 kr. og 300.000 kr. Vi har pt. indsamlet 138.000 kr. og 

foreningens formue vokser med ca. 20.000 kr. om året med det nuværende kontingentniveau og 

medlemsskare.  

På generalforsamlingen senere på året skal vi bl.a. drøfte, hvordan vi kommer i mål med vores 

opgave, og hvor hurtigt det skal ske. I fald det skal ske hurtigt, hvilket vil sige inden for en tre årig 

periode, skal vi have rejst nogle flere penge. Det kan ske ved, at et antal medlemmer betaler 

kontingent for en årrække forud, eller ved at borgere i kvarteret låner foreningen penge. Når først 

vejen har fået den store vedligeholdelses-omgang, skal kontingentet sættes ned til et symbolsk 

besløb, da det ikke er vejlaugets formål at indsamle penge, hvis der ikke er en tvingende 

begrundelse. 

På generalforsamlingen er der selvfølgelig også valg til bestyrelsen, og alle nuværende 

medlemmer har siddet i længere tid end tiltænkt på grund af pandemiens restriktioner, som har 

forhindret os i at holde generalforsamling. Der er flere fra bestyrelsen som stiller op igen, men der 
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er også en enkelt, som ønsker at træde ud. Derfor kan man godt gå i tænkeboks og overveje, om 

det var noget at være med. Vi er 5 i bestyrelsen, og der bliver holdt ca. 4 møder om året a 1½ time. 

Hvis nogen i kvarteret går med tanker eller overvejelser, som vi bør drøfte i bestyrelsen og på den 

kommende generalforsamling, så hold jer ikke tilbage med at henvende jer til os.  

På vejlaugets vegne 

Kristian Mikkelsen, formand 

Lynggårdsvej 20 

40308618 

www.stamvejen-lynggaardsvej.dk 

bestyrelse@stamvejen-lynggaardsvej.dk 

 

Bestyrelsen består ud over formand af følgende: 

Kasserer Henrik Holm Lynggårdsvej 28 b  

Jette Lyngholm, Lynggårdsvej 17 

Bodil Langelund, Lynggårdsvej 6 

Line Toftdal, Lynggårdsvænget 3 

Morten Søndergaard, Lynggårdsvej 13 
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