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Formandens beretning til generalforsamlingen i Lyngerup Bylaug d. 8. nov. 2018 

 Generalforsamling 2017 
Blev afholdt ifl. vedtægterne der blev valgt bestyrelse med ny formand og to nye 
vejrepræsentanter og én ny suppleant. 
Generalforsamlingen var velbesøgt og blev afrundet med spisning og en fortælling om arkæologiske 
fund i forbindelse med bro byggeriet. 

 Bestyrelsesmøde 29 januar 2018 
Hovedpunkt: Grov plan for årets aktiviteter. 

 Bestyrelsesmøde 19 marts 2018 
Hovedpunkt: Planlægning af affaldsindsamlingen og arbejdsdag 

 Bestyrelsesmøde 28 maj 2018 
Hovedpunkt: Planlægning af Sct. Hans / sommerfest, som desværre måtte aflyses. 

 Bestyrelsesmøde 10 september 2018 
Hovedpunkt: Planlægning af generalforsamlingen og kontingent opkrævning. 

 Affaldsindsamling d. 22. april 2018 
Der blev indsamlet affald i byen, som en del af Danmarks Naturfrednings Forenings landsdækkende 
arrangement. 
Sideløbende blev der lavet noget arbejde på grunden ved rundkørslen, bl.a. blev det væltede hegn 
fjernet efter aftale med grundejeren, og der blev beskåret nogle træer. 

 Loppemarked 
Skal nævnes her selv om det ikke er bylauget, men Anni der står for arrangementet, det blev 
afholdt d. 12. maj 2018, vejret var fint, omsætningen lod noget tilbage af ønske, vi har, i 
bestyrelsen, talt om at gøre noget mere ud af markedsføringen af arrangementet. 

 Sct. Hans / sommerfest 
Var planlagt til lørdag d. 23. juni 2018, tilmeldingen var bestemt ikke overvældende, arrangementet 
endte med at blive aflyst på grund af det totale forbud mod afbrænding og brug af grill der gjaldt på 
tidspunktet som følge af den langvarige tørke. 

 Bordplade / disk i den ene ende af halvtaget 
Jens Madsen har, her i efteråret, lavet en bordplade / disk i den ene ende af halvtaget til brug ved 
arrangementer, hvor der skal servers fx gløgg og æbleskiver. 

 Vandreruter i området 
Sune Fenshøj interesserer sig for vandreruter i vores nærområde, hvis der er andre interesserede 
kan de kontakte Sune. 

 Mailadresser Facebook gruppen og hjemmesiden 
Det er lidt vanskeligt at vedligeholde mailadresserne, igen må der opfordres til at skift af adresse 
meddeles bestyrelsen. 
Facebook gruppen er glimrende til her og nu kommunikation, opfordring til at så mange som muligt 
melder sig ind i gruppen. 

Det er Torben Pedersen der ejer og betaler for domænet til hjemmesiden. Det er hans indtryk at 

der ikke er ret meget trafik på hjemmesiden. Vi har i bestyrelsen diskuteret om vi skal droppe det. 


