Referat af Generalforsamling G/F Overby Lyng Strand
Afholdt den 13. juli 2019 kl. 11.00 ved bordet på stranden

Deltagere: VE8, VE12, VE20, VE21, VE25, VE27, VE29, VE30, VE31, VE34, VE36A, VE36C, VE37B, VE38, VE41
Fuldmagt: Ingen (intet til afstemning)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
• Hans Christian Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.
• Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var indvarslet korrekt og at den var
beslutningsdygtig i alle henseender.
2. Formandens beretning
a) Fordeling af bestyrelsesposter blev fremlagt. Resultatet ses her:
https://overbylyngstrand.dk/?page_id=48
b) Resultat af henvendelsen vedr. skiltning mod stranden blev fremlagt. Bestyrelsen gav i det konkrete
tilfælde tilladelse til at opsætte ”Standsning forbudt” skilt på egen grund og i tidsbegrænset
periode i forbindelse med stor biltrafik mod stranden. Opsætning af andre skilte kan være i strid
med loven og foreningens regler og vedtægter. Bestyrelsen opfordrer til at opsætning af skilte sker
i en tidsbegrænset periode på tidspunkter hvor man oplever problemer med trafikken.
c) Rydning af hybenroser på stranden er gennemført. Yderligere rydning planlagt i løbet af 2019.
d) Forslag om bidrag. 45 kr. pr. grund, samt frivillig arbejdskraft til naboforening for drift af deres
badebro som mange i foreningen allerede benytter. Generalforsamlingen tilkendegav stor
opbakning til forslag om bidrag til badebro.
e) Opkrævning og administration af hjemmeside overgår til Nikolaj Lyngfeldt.
f) Ny privat Facebook Gruppe “Overby Lyng Strand” til uformel kommunikation:
https://www.facebook.com/groups/overbylyngstrand. Den officielle kommunikation vil fortsat ske
over e-mail og foreningens hjemmeside.
g) Fremover vil vores fælles vej blive planeret hvert år.
h) Nikolaj Lyngfeldt fremlagde status på et initiativ i samarbejde med en naboforening om at
nedbringe hastigheden på Oddenvej. Status er at det er svært at få gennemført eftersom Oddenvej
er en Statsvej, der er en buslinje og ikke mindst en færgeforbindelse. Desuden har flere foreninger
uden held forsøgt at gennemføre lignende tiltag tidligere. Der er stor chance for at initiativet
stopper uden effekt, men der er generel meget stor opbakning i naboforeningerne.
3. Kassererens regnskabsaflæggelse
• Kassererens regnskabsaflæggelse blev enstemmigt godkendt.
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent
• Budget, kontingent og rykkergebyr blev enstemmigt vedtaget.
5. Eventuelt indkomne forslag
• Ingen forslag modtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisor/revisorsuppleant
Valgt blev:
• Bent Sønberg (revisorsuppleant)
• Jesper Roth (suppleant 1 år)
• Lars Geest (genvalgt som kasserer)
• Hanne Hansen (genvalgt som bestyrelsesmedlem)
Følgende fortsætter posterne i foreningen:
• Jørgen Holmenlund (formand)
• Nikolaj Lyngfeldt (sekretær)
• Britta Barlebo (revisor)
Bestyrelsesmedlemmer kan ses her: https://overbylyngstrand.dk/?page_id=48
Forsamlingen udtrykte deres tak til Hans Christian Andersen for de mange år som Revisor og et enkelt som
Revisorsuppleant!
7. Eventuelt
a) Den ganske giftige og meget invasive Pileurt er observeret ved VE27/29. Kommunen anbefaler at
man beskytter sig, hiver planten op med rod og putter i gennemsigtige plastposer, der så indleveres
på genbrugsstationen som brændbart (ikke haveaffald).
b) Vedligeholdelse af vejen blev diskuteret. Det er den enkelte grundejers pligt at vedligeholde deres
vejstykke. Se Odsherred kommunes krav til vedligeholdelse:
http://www.odsherred.dk/borger/trafik-og-veje/vedligeholdelse/som-grundejer-skal-duhuske/beskaering-af-planter-og-traeer
c) Der blev spurgt til den faktiske hastighedsbegrænsning på Viggo Eriksensvej. Selvom vores egen
skiltning skriver 30 km/t, så er den faktiske max hastighed i virkeligheden 20 km/t, hvilket blev
vedtaget på en tidligere generalforsamling. Bestyrelsen undersøger mulighed for indkøb og
opsætning af nyt skilt med korrekt hastighedsbegrænsning.
d) Kontaktlisten blev opdateret og kan ses i den vedhæftede fil i mailen. Den senest opdateret
kontaktliste kan altid findes på hjemmesiden: https://overbylyngstrand.dk/?page_id=79
I øvrigt er man velkommen til at søge hjælp ved at skrive til administrator@overbylyngstrand.dk.
Generalforsamling sluttede kl. 11:45.
Således opfattet

Hans Christian Andersen (dirigent)

Nikolaj Lyngfeldt (referent)

