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Referat fra bestyrelsesmøde i Lyngerup Bylaug. 

Tidspunkt: Tirsdag d. 10. aug. 2021 kl. 19.00 

Sted: Hos Kristian Wichmann Buen 6 

Til stede: Kristian Wichmann (KW), Niels Jørgensen (NJ), Carsten 
Thidemann (CT) og Nicolai Schmidt (NS). 

1. Valg af referent. 
KW skriver referat. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 17. nov. 2020 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Hjemmesiden 
• Nicolai på Landerslevvej 6 har overtaget opdateringen af 
hjemmesiden efter Torben. 
NS var tilstede for at orientere bestyrelsen om arbejdet med 
hjemmesiden. Hjemmesiden er i øjeblikket ikke tilgængelig, da NS giver 
den en ansigtsløftning. Den beholder sint gamle domæne ”bylav.dk”, 
men vi stræber efter, at den også vil kunne tilgås fra et domæne der 
indeholder ”lyngerup”. NS gør ansigtsløftningen færdig, og gør 
hjemmesiden tilgængelig.  

4. Kontingent opkrævning: 
• Status på udsendelsen fra Betalings Service. 
• Restancer, rykkes/slettes. 
Opkrævninger er sendt ud med betalingsfrist 2. aug. KW gør status 
primo september, og sender rykkere pr mail, laver opråb på facebook 
og  evt brev til postkasserne. 

5. Næste arrangementer: 
• Generalforsamling: Dato? Fx tirsdag 2. nov 2021 
Lokale: Frokost Nu eller Rejsestalden? 
Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 2. november, vi afsøger 
mulighederne for at holde den enten hos Frokost Nu, i laden på 
Makkegården ellers er alternativt i Rejsestalden. 
Juletræstænding afholdes 27. november, vi håber det bliver muligt at 
samle folk på pladsen i år. 
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6. Kontakt til tilflyttere og ikke medlemmer 
• Annie arbejder på en skrivelse til en medlemskampagne. 
KW spørger Annie hvor langt hun er nået. 

7. Trafikforhold i Lyngerup 
• Fodgængerovergang ved busstoppestederne. Sagen er givet videre til 
Politiet, der skal bedømme stedet, er der noget nyt? 
• Vild kørsel i rundkørslen kan/skal vi gøre noget? 
NJ rykker kommunen for svar fra politiet om det med 
fodgængerovergangen. 
Det med drifting i rundkørslen kan vi nok ikke gøre noget ved, de 
pågældende er væk, langt før ordensmagten kan komme frem. 

8. Trampesti 
• Helle M Seifert har på facebook spurgt til reetablering af trampestien, 
se bilag. Er det noget bylauget kan gøre noget ved? 
CT mener ikke at kortet viser den oprindelige trampesti, han mener at 
hovedproblemet er at dele af stien langs den nye vej er pløjet op, så 
den ikke er farbar til fods. Vi er i tvivl om, hvilken myndighed der skal 
håndhæve en tinglysning af den art. 

9. Hul i taget på vores halvtag 
• Vi planlægger at skifte tagplader hvornår? 
Vi sigter efter at gøre det i foråret 2022. Til den tid ved vi måske også, 
hvad der sker på nabogrunden, og om evt byggeri her kommer til at 
påvirke bylaugs grunden. 

10. Aktiviteter i fremtiden 
• Evt arrangement/kaffemøde i sensommeren 
• Udflugt til Hyldeholm i Roskilde Fjord ud for Skuldelev. 
Der var ikke tilslutning i bestyrelsen til et kaffemøde. 
NJ undersøger om det vil være muligt at lave udflugten til Hyldeholm i 
eftersommeren, ellers sigter vi på forår/sommer 2022. 
Fællestur med Naturekspressen er også en mulighed. 

11. Vedtægter  
• Skal der formuleres en formålsparagraf? 
Der er faktisk angivet et formål i § 1 i vedtægterne: ”At arbejde for 
forbedringer i området”. Måske det skal udbygges? 
• Måske skal der også være mulighed for at udsætte 
generalforsamlingen fx i tilfælde af epidemi?. 
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Har vi tænkt over det? 
Ikke noget nyt. 

12. Eventuelt:  
Der blev ikke behandlet noget under punktet. 

13. Næste møde: 
Afholdes tirsdag d. 12 oktober, er der en der melder sig til at lægge hus 
til? 
 
 
 

Bilag til punkt 8. Trampesti 

 

 


