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Referat af generalforsamling i G/F Overby Lyng
 16. juni 2013

 hos Lars Geest, Viggo Eriksensvej 29

Deltagere:

v14, v23, v25, v27, v29, v30, v34, v36, v36c, v38

Afbud:

v36b, v37a

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Evt. indkomne forslag.
5. Valg
6. Eventuelt

Referat:

ad 1. Valg af dirigent

Lars Geest valgtes og konstaterede herefter at Generalforsamlingen var lovlig og rettidigt indkaldt jvf.
vedtægter.

ad 2. Formandens beretning

Formanden har deltaget i repræsentantskabsmøde hos  Sammenslutningen af grundejere i
Trundholm (SAGT) den 15.april 2013. Følgende emner kan have bred interesse for os.

● Beredskab/ambulancetjeneste:Helikoptertjenesten er blevet permanent fra 2013.Døgnbetjent
fra 2014.

● Lovudkast 28.08 2012 bilag 416 TRU,ALM.del2011/2012 foreligger til en bestemmelse om
vedligeholdelse af veje. Hvis 2/3 af grundejere ønsker en vej vedligeholdt kan disse med
bindende virkning for den sidste tredjedel beslutte dette.

● Mobil datanet: se www.mastedatabasen.dk der viser hvilke master de enkelte selskaber
benytter

● Politi ved inbrud ring: Vicepolitikommisær Søren Højsgaard 25107629 ellerBrian
Christensen25107642.

● Nyttige links: www.stopindbrud.dk og www.politi.dk
● Kloakering. Tidsplan holder ikke. Se www.netkort.odsherred.dk for tidsplan
● Skorstensfejning Alle opfordres til at kontakte Sven Åge Madsen for rensning hvis man ikke

har været hjemme.
Svend Åge Madsen
Fasanalle 27
4500 Nykøbing Sj.
tlf. 5991 0877 / 2447 8177
mail: fejermadsen@nyka.dk
Svend Åge Madsen har kontorpersonale som løbende besvarer e-mail.
Der er fastlagt en rute som bl.a. kan læses på www.odsherred.dk
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● Rute 21 åbner i november 2013, men der tyvstartes den 21.09 med et motionsløb og
rulleskøjteløb, 22.09 med cykelløb.

SAGTs fremtid:
Der arbejdes på et forslag om at slå de tre sammenslutninger i Odsherred sammen til en, dette
kunne betyde en besparelse på kontingentet bl.a.Nærmere herom fra SAGTsenere.

Indkommen post:
vedr. Skiltning i Odsherred,se info på kommunens hjemmeside.
Vedr. Kampagne Hold Odsherred ren for henkastet affald.http://youtube.com/watch?v=8yc1KcNrLlc

ad 3. Regnskab

Restancer bliver nu hurtigere opfulgt pga. nye betalingsfrister
Gebyrer til pengeinstitut er minimeret (6kr.)
Porto falder pga. brug af e-mail.
Restancer er nu synlige i balancen.

Regnskabet blev godkendt.

ad 4. Evt. indkomne forslag

Der er ikke modtaget forslag

ad 5. Valg

På valg var: Lars Geest (kasserer)
Kurt Larsen (bestyrelsesmedlem)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)

Resten af bestyrelsen var ikke på valg:

Følgende blev valgt:

Britta Barlebo (in absentia)
Hanne Hansen(best. medlem)
Kurt Larsen (suppl. 1.år)
Lars Geest (kasserer)

Den samlede bestyrelsen er herefter:

Ellen Harre (formand)
Lars Geest (kasserer)
Jørgen Holmenlund  (sekretær)
Hanne Hansen

Kurt Larsen (suppleant)
Hans Christian Andersen (revisor)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)

ad 6. Eventuelt

Vandværket gennemfører udskiftning af målere til en type, der muliggør elektronisk aflæsning via
radiosignaler. Dette vil forenkle vandværkets indsamling af målerdata. Man vil hurtigere kunne

http://youtube.com/watch?v=8yc1KcNrLlc
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detektere vandspild. I øvrigt henvises til http://eva-vand.dk

Foreningens Havetraktor virker ikke - så den planlagte vejistandsættelse efter generalforsamlingen
gennemførtes ikke.

Vejen i øvrigt - skal kradses op og støvdæmpes af vognmand (er gjort over sommeren).

Der køres for stærkt på vejen (max. 30 km/t)

Hjertestarter - Bengt og Lars har undersøgt.  Det droppes at købe en brugt. Foreningen vil 1/9  søge
Trygfonden om en starter - foreningen skal betale strøm til batteri og varmeskab.
På Fasanvang 5 findes en hjertestarter (iflg.- hjertestarter.dk) - Vestre Skovlyvej (Ikke offentlig)

PS. Husk at sende din email adresse (til jorgen@holmenlund.dk), det letter papirgangen og
sparer os for porto!

Der var planlagt rydning af sti til stranden og fællesgrill efter generalforsamlingen, men dette blev
aflyst pga. regn.

Tak til Lars for endnu engang at lægge terasse til mødet.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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