Referat af Generalforsamling G/F Overby Lyng Strand
afholdt LØRDAG DEN 4. JUNI 2016, KL. 10.00 på Viggo Eriksensvej nr. 34
Tilstede: VE23 Kurt, VE25 Kirsten og Bengt, VE36C Hanne, VE21 Tine Lottrup, VE37B Peter og Gertrud, VE29
Lars og Mette, VE39A Tina og Bjarne, VE37A Lisbeth, VE8 Anne og Lars, VE38 Ellen og HC, VE34 Jørgen
Afbud: VE36A Britta og Ole, V14 Anette og Egon, VE31 Lene
Referat
1. Valg af dirigent
Hans Christian Andersen VE38 blev valgt erklærede Generalforsamlingen lovligt indkaldt og dermed gyldig,
hvilket også VE29 accepterede efter en nærmere granskning af indkaldelsens angivelse af stedet for
afholdelse, som mod kotyme ikke var VE29 .
2. Formandens beretning
Der er placeret nyt bord- og bænkearrangement på stranden.
Vej repareret og der er placeret ekstra grusbunker - beboerne opfordres igen til at fylde i huller,
herunder nr. 37A efter byggeriet! Medlemmerne opfordres til at holde rabat ryddet så det er lettere for to
biler at passere.
På sidste generalforsamling blev bestyrelsen opfordret til at anskaffe en buskrydder. Det har der ikke været
midler til, men det er stadig et ønske.
Der er nu blot 8 grundejere i foreningen, der ikke har E-mail. Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at få de
sidste over på e-mail, for at billig- og smidiggøre informationsudvekslingen til medlemmer.
Orientering fra kommune mv.:
Odsherred Kommune har etableret en udviklingspulje til projekter. Foreningen har ikke haft konkrete
projekter at søge midler til.
Møde med Kommune for sommerhusejere (SOL) afholdt i Nykøbing i efterår 2015. Se mere på
sol.odsherred.dk.
Brev fra Odsherreds kommune om forslag til mulig etablering af plads til containere til brug for
affaldssortering på foreningens arealer. Foreningen har ikke plads, men vil foreslå at affaldscontainere
placeres ved den tidligere restaurant ”Kattegat”.
TDC fibernet og Mobilmast. Der er etableret ny mobilmast på Drusbjerggård. Telenor benytter antennen. 3
er på vej. Dækning er væsentlig forbedret.
TDC etablerer bredbånd fra Ebbelykke til Overby. Orienteringsmøder i August 2016. Se mere på foreningens
hjemmeside overbylyngstrand.dk
Kloakering er fortsat efter den juridiske afklaring af projektets forudsætninger – Viggo Eriksensvej kloakeres
i 2025.

I øvrigt opfordrer bestyrelsen medlemmerne til at benytte hjemmesiden overbylyngstrand.dk til at hente
information fra foreningen og interesseorganisationer. Det er muligt på hjemmesiden at tegne emailabonnement, så man bliver adviseret så snart der kommer ny information på hjemmesiden.
I forlængelse af formandens beretning blev det aftalt at de 8 medlemmer, der ikke har e-mail, får en kopi
grundejerforeningens udsendte mails i sommerhuspostkassen. Hanne (VE36C) lovede at kopiere og lægge i
postkasser.
3. Kassererens regnskabsaflæggelse
Der henvises til udsendt regnskab, som blev godkendt.
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
Der henvises til udsendt budget. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Begge dele blev vedtaget.
5. Eventuelt indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant
På valg var:
Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Kurt Larsen (suppleant)
Hans Christian Andersen (revisor)
Resten af bestyrelsen var ikke på valg:
Lars Geest (kasserer)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)
Bestyrelsen består herefter af:
Ellen Harre (formand)
Jørgen Holmenlund (sekretær)
Lars Geest (kasserer)
Hanne Hansen (bestyrelsesmedlem)
Kurt Larsen (suppleant)
Hans Christian Andersen (revisor)
Britta Barlebo (revisorsuppleant)
7. Eventuelt
Må man placere en båd – ja som medlem af GF må man placere én båd på foreningens strandareal.
Må man placere en tømmerflåde – ja, men til brug for alle og kun i sommerperioden.
Orientering om at repræsentanter for parcellerne 34, 36A og 38, nu bestrider tillidshverv i Ebbeløkke
Vandværk. De tre grunde betegnes derfor samlet Vandhullet.

Spørgsmål om etablering af skilteplade, så det kan undgås at uvedkommende forsøger at komme til
stranden af vejens venstre gren. Bestyrelsen opfordredes til at arbejde for at der etableres et skilt.
Lisbeth og Svend (37A) lukker fuldstændig for passage over deres grund.
Generalforsamlingen afsluttedes i god ro og orden kl. 11.30
Efter generalforsamlingen deltog mange i rydning af rosenbuske på strandengen og man afholdt et
grillarrangement i fremragende vejr efter anstrengelserne.

