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1. Godkendelse af referat fra sidste møde (vedhæftet) 
2. Diverse til orientering og opfølgning 

a. Samarbejdet med grundejerforeningerne (Kommuneplanen) (Jesper) 
b. Status på Folkekøkken (Heidi) 
c. Status på medlemsliste (Bent/Jesper) 
d. Status på Lager (Bent/Joan/Jesper) 
e. Status på trafikudvalg (Helene) 
f. Det nye havneprojekt (Jesper) 
g. Andet? (Alle) 

3. Regnskab og evaluering af sommerfesten 
4. Gadekærsprojektet 

a. Status på renoveringen 
b. Nedsætte en arbejdsgruppe (Evt. med eksterne medlemmer) 

5. Andespil 4/11 kl. 19.00 
6. Omlægning til office 365 
7. Forespørgsel fra havneudvalget om organisering af et Vinterbaderudvalg/gruppe 
8. Forespørgsel fra havneudvalget om fælles indkøb af plæneklipper / fælles aftale om arealer, 

vedligeholdelse m.v. 
9. Nye projekter/initiativer? 

a. Medlemsstrategi (Jesper) 
b. Nyhedsbrev / Kommunikationsstrategi (Jesper) 

10. Eventuelt 

  

Godkendelse af referat fra sidste møde 
Alle i bestyrelsen har godkendt referatet 

Diverse til orientering og opfølgning 
1. Samarbejdet med grundejerforeningerne (Kommuneplanen) (Jesper) 

a. Jesper har inviteret alle grundejerforeningerne til møde d. 29/9-2021, vedrørende den nye 
kommuneplan der er i høring. Der er høringsfrist d. 25. okt. Hvor vi i bylauget vil sende et 
samlet notat for de grundejerforeninger der deltager i mødet. Der skal drøftes nogle 
ændringer i kommuneplanen og muligvis laves ny lokalplan for Lyndby by i forhold til 
byggehøjde og byggeprocenter på grundene. 

2. Folkekøkken 
a. Folkekøkkenet er oppe og køre igen. Der er lavet et udvalg, bestående af Hedi og Mai-Britt, 

der er ansvarlige for folkekøkkenet. Bent har udarbejdet nogle retningslinjer for 
arbejdsholdet i forhold til håndtering af kasse, indkøb og afrapportering til Bent. Indkøb af 
drikkevarer til folkekøkken foregår hos Spar, men indkøb af mad er med frit valg af 
købmand.  

3. Medlemsliste 
a. Jesper kontakter Randi og får fat på listen.  

4. Status på lager til stole og borde 
a. Stole og borde kan godt blive stående oppe på Bakkegården, da vi har flyttet plastikgulvet, 

der fyldte en del. Plastik gulvet er nu placeret nede på havnen, efter aftale med havnen. 



Helene og Mikkel sørger for at få dækket alle stole og borde til med presenninger oppe på 
Bakkegården, så materiellet ikke tager skade af støv m.m.. 

5. Trafikudvalg 
a. Stine Bruun Andersen, vil gerne deltage i trafikudvalget, men vi afventer at hun flytter ind i 

sit hus på Lyndbygade om en måneds tid.  
6. Havneprojekt 

a. Der er pt. tvivl vedrørende det nye havneprojekts opstart. Der diskuteres om det skal starte 
op i 2022 eller 2023. Projektet vedrører opfyldning af det inderste havnebassin, som 
derefter bliver til fast underlag så man kan færdes herpå. Derudover skal havnemolerne 
bygges ud, så man kan gå ud på havnemolerne og til slut, skal der laves større bådepladser. 
Det overvejes også om der skal laves en overdækket terrasse.  

7. Andet 
a. Tømmerflåde til de badende gæster, skal renoveres. Mikkel sørger for at gennemgå og 

renovere den. Dertil skal den ligges med et anker i sommerperioderne. Ankeret kommer til 
at sidde midt under tømmerflåden for at undgå at folk og både kommer til skade på kæden. 
Vedrørende ansvar, vil der blive lavet skilte med færdsel på eget ansvar, som er juridisk 
korrekte, såfremt tømmerflåden er i god stand.  

8. Regnskab sommerfest 
a. Mobilepay gik til Randi, men er nu ændret så det går ind på den rette konto og til vores 

kasserer Bent.  
b. Regninger for udlejning der sendes ud har forkert konto nr. og skal ændres.  
c. Revyens poster skal fremgå mere tydeligt af de kommende regnskaber 
d. Arrangementet er gået rigtig godt, med et overskud på 6.948,59 DKK 
e. Der skal etableres et arbejdshold til fremtidige projekter, da der var meget få der mødte op 

til opsætning og nedtagning af telt.  
f. Dato for byfest skal rykkes tilbage og være i midt august fremover.  

 

Gadekærsprojektet 
1. Status 

a. Der var først bestilt en lokal entreprenør, men så sendte kommunen en anden og vi måtte 

afbestille den lokale. Der er nu renset op for slam i bassinet og vi har ikke fået en yderligere 

status fra kommunen. Bent tager kontakt til kommunen for at høre hvor langt vi er i 

processen og hvad næste skridt er.  

b. Arbejdsgruppe til gadekæret. Heidi vil gerne være i arbejdsgruppen omkring gadekæret og 

hun samler et hold der kan deltage. Gruppen laver et forslag til hvad vi kan lave af 

fællesområde ved gadekæret og præsenterer det for bestyrelsen. Herefter vil bestyrelsen 

vurdere om donationen skal bruges herpå.  

Andespil  
c. 4/11 er der andespil for byens borgere. Heidi er arrangør af dette og booker lokaler etc. 

Finn og Joan hjælper til. 

d. Der skal samles sponsorgaver ind. 

e. Der er meget koldt oppe i lokalet og derfor tænder Mikkel op i brændeovnen fra 

morgenstunden og holder gang i den i løbet af dagen så der er varmt til om aftenen.  

 



Omlægning af G-drev til Office 365 
1. Vores G-drev bliver overført til office 365 af Jesper i den nærmeste fremtid.  

2. Finn vil gerne have en licens hertil, da han bruger officepakken meget i forbindelse med vores 

bestyrelsesarbejde.  

3. Sharepoint bliver vores nye ”platform” hvor dokumenter som medlemsliste altid ligger. Derved 

skaber vi en fælles ”platform” som alle i bestyrelsen kan tilgå når det er aktuelt.  

Forespørgsel fra havneudvalget vedr. vinterbadere 
Vinterbaderne ønsker sig en sauna på havnen. Havnen har godkendt at de gerne må have den stående. Dog 

mangler vinterbaderne en ”forening” de kan drive og leje igennem. Derfor spørger havneudvalget om 

bylauget vil hjælpe med dette? Og det vil vi gerne.  

Jesper afventer at vinterbaderne henvnder sig til ham så han kan tage nærmere dialog med dem.  

Vinterbaderne skal selv facilitere leasing af sauna, medlemskaber og økonomi heraf, som afrapporteres og 

indbetales til kasserer Bent.  

Forespørgsel fra havneudvalget på fælles indkøb af græsslåmaskine   
Havnen forespørger på om bylauget vil have en andel i den nye græsslåmaskine der skal indkøbes. Dette 

kunne vi godt have interesse i vedrørende vores fælles arealer. Dertil er Ved Fjorden og spurgt og de har 

også en interesse. Pt. afventer vi en pris på maskinen før vi kan tage yderligere stilling til om vi vil deltage 

eller ej.  

Nye projekter/initiativer 
1. medlems strategi – første step er at medlemslisten skal opdateres.  

2. Der mangler nyerhvervelse af medlemmer 

3. Vores kommunikation skal formidles via mail til de medlemmer vi har. Facebook skal kun 

være vores markedsføring. 

4. Vi skal have fundet en fordel ved at være medlem af bylauget, som gør at flere vil melde 

sig ind.  

Eventuelt 
Borde og bænke på havnen skulle renoveres, men havnen vil udbedre det selv. 

Næste møde 
26/10-2021 kl. 19.30-21.30 hos Bent Svanevej 1, 4060 Kirke Saaby  


