
Formandens beretning 2017 

Generalforsamling 2016 – der var et meget stort fremmøde, da vi var ca. 55 personer. Det er 

vist det største antal i flere år. Vi havde et godt møde, hvor hele bestyrelsen blev genvalgt.  

Juletræstænding 2016 – der var et godt fremmøde og der var både en julekone og en 

julemand. Der blev danset om juletræet og sunget nogle sange, inden der blev delt slikposer 

ud til børnene. Der var som altid gløgg og æbleskiver. Der er billeder i facebookgruppen. 

Desværre var der hærværk om natten, hvor næsten alle de kulørte pærer blev knust og 

ledningerne blev klippet over. Det er jo trist, at vi ikke kan have vores ting i fred. Det er jo 

desværre også derfor, vi ikke længere har lys i træerne i rundkørslen.  

9. marts har arkæologerne holdt ”åbent hus” på markerne for enden af Mejerigårdsvej. Dette 

arrangement tiltrak mange besøgende, så arkæologerne fik travlt med at vise de besøgende 

rundt i flere hold af gangen. Dette kan Emil Struve fortælle mere om, når han skal holde 

foredrag i aften. 

2. april deltog vi, ligesom sidste år, i Danmarks Naturfredningsforenings affaldsindsamling. 

Der blev samlet en del affald, især ved indfaldsvejene. Vi var 11 i alt og vi fik samlet ca. 73 

kg affald mod 180 kg sidste år, så det er jo kun godt, at der ikke er kommet så meget affald 

til siden sidste år. Vi fandt 120 dåser uden pant, og 7 plastflasker med pant, 3 glasflasker 

med pant og 65 dåser med pant - de fleste af dem var dog kørt helt flade. Panten gav 33,50 

kr. til kassen. Der er billeder i facebookgruppen. 

Årets eneste loppemarked blev afholdt på OK-tanken lørdag den 29. april – der var en del 

stande, som var godt besøgt på trods af, at dagen startede med regn og blæst. Vi startede med 

morgenmad hos Frokost NU, hvilket var en rigtig god start, da vi fik et velanrettet 

morgenbord for næsten ingen penge. Samtidig var det med til at give en god stemning inden 

loppemarkedet startede. Der var også gode frokosttilbud hele dagen. 

Sommerfest 10. juni – vi var ca. 20, der havde en hyggelig dag, selvom vejret var lidt køligt. 

Der er desværre ingen billeder i facebookgruppen. 

Arbejdsdag/fest 27. august – aflyst, da der kun var ganske få, der havde meldt deres 

ankomst. Vi håber, at I fremover vil bakke op om bylaugets arrangementer, så det kan være 

med til at fremme sammenholdet og kendskabet til hinanden i Lyngerup.  

3. oktober blev Karen Olsen på Jydegården 90 år. Karen fik en buket blomster fra os alle i 

Lyngerup Bylaug. Vi håber, at Karen havde en uforglemmelig dag, og vi takker dem, der 

havde fulgt opfordringen og havde hejst flaget for at fejre den store dag.  

Af andre mærkedage, har der været et par bryllupper, et kobberbryllup og et sølvbryllup i 

løbet af året. Os bekendt, har der heldigvis ikke været nogle dødsfald i år. 

Der har gentagende gange gennem det sidste år været problemer med en flok knægte, der har 

kørt ræs i området. Det er både foregået som markræs i gamle biler og på stier og vej, samt 

den nye vejs område på motocross-cykler. Politiet er blevet kontaktet af flere beboere, men 

de har vist ikke været ude og kigge. Vi er mange, der har følt os generet af det, især i de 

perioder, hvor der er kørt næsten hver dag i hele uger – ofte sidst på eftermiddagen og først 



på aftenen. Kørslen er stilnet af - det er sikkert blevet for dårligt vejr. Som bylaug har vi ikke 

gjort noget ved sagen, da vi jo ikke kan give restriktioner som en grundejerforening, men det 

har fyldt en del for nogle beboere hen over foråret, sommeren og det tidlige efterår. Der er 

oprettet et sagsnr. hos politiet, som man kan henvise til, hvis man føler sig generet igen. 

Mailliste: vi vil gerne have de sidste på – husk at meddele, hvis I får ny mailadresse, og husk 

at lave plads i jeres indbakke, så vi ikke får jeres mails retur. 

Facebook: - vi opfordrer stadig alle til at være med i gruppen. Der har været følgende oppe i 

gruppen: 

- Skriverier om ræs på ride/trampestien, markerne, de arkæologiske udgravninger, 

vejareal mm. 

- Efterlysning/fremlysning af hunde og katte (og en kanin og en undulat).  

- Hjertestarter – som er et punkt på dagsordenen 

- Advarsler om fartkontrol, mistænkelige personer/biler, løse hjulbolte, tyveri af fælge, 

hærværk på biler osv. Godt at man holder øje og hjælper hinanden med advarser. 

- Manglende vandværksvand – f.eks. den 25. oktober, hvor der i forbindelse med 

etableringen af motortrafikvejen blev gravet et vandrør over. 

- Husk at salgsannoncer ikke tilladt, da der er mange salgsgrupper, det er ok at 

annoncere loppemarked, julestue osv. med få billeder. Det der slås op, skal være 

noget, der har med Lyngerup at gøre – alt andet må man slå op på sin egen væg eller i 

andre grupper. 

 

Til generalforsamling i dag, er der tilmeldt ca. 40 til spisning, hvilket er et pænt fremmøde, 

dog ikke så stort som sidste år.  

Der skal i år vælges en ny formand og en ny ”sekretær” da vi har valgt at blive 

totaleksproprieret pga. af motortrafikvejen som kommer ind over vores jord og tæt på 

stuehuset – og det er nok usandsynligt, at vi kan finde noget at bo i, i Lyngerup, da der jo 

skal være mindst 100 meter til naboerne pga. alle vores hunde  Så vi forventer at flytte fra 

Lyngerup i løbet af 2018. 

Mvh. formanden (Morten Malthe Pedersen, Mejerigårdsvej 28) 


