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Referat fra generalforsamling i Lyngerup Bylaug  

Tidspunkt: Onsdag d. 2. november 2022 kl.: 18:00 

Sted: Lyngerupvej 69 i Frokost Nu’s lokale ved OK tanken. 

Til stede: 27 medlemmer, heraf de 5 i den siddende bestyrelse. 

Spisning: Mødet blev indledt med fællesspisning af to stk smørrebrød + en øl eller sodavand til alle 

deltagerere (max. 2 deltagere pr husstand). Udgiften til spisningen afholdes af Bylauget. 

Dagsorden for generalforsamlingen ifl. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent, referent og 2 stk. stemmetællere. 

Jens Madsen blev valgt som dirigent. 

Kristian Wichmann blev valgt som referent. 

Ester Teilmann og Klaus Forup blev valgt som stemmetællere. 

 

2. Formandens beretning. 

Beretningen er vedlagt som bilag 1. Beretningen blev godkendt ved applaus. 

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 

Regnskabet blev gennemgået af kassereren og blev godkendt. 

4. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

5. Valg af formand. 

Kristian Wichmann genopstillede og blev valgt. 

6. Valg af kasserer. 

Nicolai G. Schmidt genopstillede og blev valgt. 

7. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter  

Niels Jørgensen genopstillede og blev valgt. 

Søren Ernst blev valgt i stedet for Lui Nissen der ikke genopstillede. 

Erik T. Hansen blev valgt i stedet for Sune Fenshøj der ikke genopstillede 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

Claus Johannesen blev genvalgt som revisor 

Erik Vangå blev valgt som revisorsuppleant i stedet for Erik T. Hansen. 

9. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet på 100,- kr om året pr husstand blev 

godkendt. 

10. Eventuelt 

Bestyrelsen gjorde opmærksom på følgende arrangementer i nærmeste fremtid:  

• Besøg i Tims Reto Garage lørdag 12. november 
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• Juletræstænding lørdag 26. november 

• Juleklip og hygge hos Charlotte på Strædet 4. Søndag d. 4. dec. Kl. 14. 

 

Under gennemgangen af regnskabet (pkt. 3) blev det henstillet, til den kommende 

bestyrelse, at arbejde på, at få så mange af Lyngerups husstande som medlemmer i 

Bylauget, som det er muligt. 

 

Henrik Hjaltelin gjorde opmærksom på, at ROMU i nær fremtid foretager arkæologisk 

screening af marken der ligger mellem Gl.Dalbyvej og Dysagervej. Det betyder at området 

står for at blive udstykket og bebygget. 

 

Cykelskuret for enden af Strædet er stærkt overvokset med ukrudt, vi prøver at gøre 

kommunen opmærksom på det. 

 

Mejerigårdsvej 3 har ofte skader af vand der løber ind fra vejen. Der er aftalt møde med 

kommunen torsdag d. 10. kl. 10. Andre interesserede kan deltage. 

 

Der blev stillet forslag om at vejudvalget blev genoprettet. 

 

Der blev gjort opmærksom på at kommunen afholder borgermøder om varmeplanerne. 

• Skibbyhallen d. 9 november 2022 kl. 17-20 

• Frederikssundhallen d. 10 november 2022 kl. 17-20 

Tilmelding er nødvendig, se mere på Kommunens hjemmeside- 

 

Der blev efterlyst erfaringer med varmepumper 

 

Der blev talt om fibernet og erfaringer med forskellige udbydere. 

 

Hermed takkes for god ro og orden og tak for indsatsen til de afgående 

bestyrelsesmedlemmer og velkommen til de nye. 

 

Kristian Wichmann 


