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Orientering  
- Muldvarpeskud ved gadekæret 



o Der er pt. ingen muldvarpeskud ved gadekæret og derfor ser vi situationen an igen omkring 

september.  

- Jesper har afholdt møde med Per Holmegaard fra grundejerforeningen ”ved fjorden” vedr.  

▪ Status på Trafikregulering på Hornsherredvej – status er at projektet er gået lidt i 

stå, men stadig er aktuelt.  

▪ Byhus projekt ligger pt. stille pga. tilladelser m.m. 

▪ Byforum – Der er allerede et byforum hvor grundejerforeningerne samles om 

generelle ting der vedr. hele byen. Der bliver foreslået at der afholdes et møde 

imellem grundejerforeningerne i efteråret for at vedligeholde dette. 

- Falske henvendelser via email – Der har været en falsk henvendelse i bestyrelsen vedrørende 

overførsel af penge fra kasserer til formand. Heldigvis var begge parter OBS og der blev ikke 

overført penge. Sagen er meldt til politiet.  

Sankt Hans – Evaluering og Budget  
Der var et overskud på 532,65 DKK fra Sankt Hans. Der var budgetteret med 2000 DKK.   

Bestyrelsen er tilfredse med overskuddet, grundet det var en hverdag og der stadig var corona.  

Donation på 50.000 DKK 
Vi har fået en donation fra Roarfonden, som vi modtog d. 22/6-21 i Roskilde. Donationen er på 50.000 DKK. 

Bestyrelsen har drøftet følgende punkter som donationen kan bruges til: 

o Badeplatform ned til havnen. En tømmerflåde man kan svømme ud til.  

▪ Der ligger en badeplatform som skal renoveres i jolle klubben, og vi vil spørge om vi 

kan købe/overtage denne da den ikke bruges mere. Den skal sættes i stand for 

omkring 3000-4000 kr. 

▪ Der vil være skiltet herpå med færdsel på eget ansvar 

▪ Der skal søges om at den skal ligge for svaj 

▪ Der skal være ca. 2-2,5 m. dybt, eller skiltet med at hovedspring er forbudt. 

▪ Helene og Mikkel følger op på dette 

 

o Gadekæret nyt opholdsområde for alle aldre 

▪ Der var opbakning til Heidis forslag med inspiration fra Bjergsøe 

▪ Bålplads, noget legesjov til børn etc.  

▪ Oprensning af gadekæret – Der er søgt en dispensation hos naturstyrelsen, som er 

nu er høring, Finn undersøger videre. Der skal sten og bevægelse i gadekæret så 

der kan komme dyreliv igen 

▪ Skur til kaffemaskine og drikkevarer 

▪ Der skal anlægges noget strøm for at kunne have pumpe i gadekær og 

kaffemaskine m.m. Måske det kan drives på solceller til de små ting som pumpe i 

gadekær. 

▪ Vi følger op på næste møde 

 

o Kajakker og paddleboards til havnen 



▪ Der blev talt om at lave et samarbejde med jolleklubben om at nogle af deres 

kajakker kunne ligge i lyndby havn. Dertil ville man kunne leje dem i havnen ved at 

melde sig ind i jolle klubben. Mikkel taler med havnen og jolle klubben herom 

 

o Folkekøkken 

▪ Heidi havde via mail nævnt at folkekøkkenet mangler penge, derfor tager jesper en 

snak med dem herom for at se om der er behov.  

▪ Maibritt, Heidi og Randi vil gerne drive folkekøkkenet videre og det synes 

bestyrelsen er en god ide.  

 

Sommerfest 
- Telt sættes op d. 25/8-2021 

- Coronaregler  

o 1 august må der var op til 500 personer samlet 

o Coronapas er kun et krav ved servering af mad, da vi selv medbringer mad, vil coronapas 

ikke være nødvendigt 

o Grillen vil være tændt til fri afbenyttelse 

o Der skal være 2 m2 pr. person der deltager og en meters afstand mellem hver person fra 

næse til næse 

o Håndsprit på alle borde 

o Festen slutter kl. 02.00 

o Jesper er i gang med at søge tilladelse hos politi og kommune 

o Kulturforeningen plejer at hjælpe med det praktiske og Jesper kontakter dem 

o Annoncering af fest er sendt ud. Det skal også på vores facebook gruppe 

o Billetsalg – penge og tilmelding går på konto til Bent og mail til Heidi 

o Der vil være armbånd til dem der har meldt sig til 

o Der vil være popkornsmaskine til børnene den sørger Joan for inkl. popkorn 

o Mikkel har skaffet et fadølsanlæg der vil være alm. Lys øl og en classic 

o Bent har arrangeret en hoppeborg til børnene 

o Skal der flere tiltag til børnene? Det står Heidi for 

o Loppemarked om formiddagen, det står Heidi for 

o Musik om dagen er arrangeret af Jesper 

o Jan fra Bornholm spiller om aftenen 

o Der er dinnershow under maden – Scene + omklædning er i ekstra telt uden for spiseteltet 

o Kagekonkurrence er Heidi ansvarlig for 

o Teltet skal op d. 25/8 og der skrives ud omkring dette, Jesper skriver ud om dette. Dertil er 

Mikkel i gang med at få etableret et fast arbejdshold der fremover kan deltage i opsætning 

og nedtagning af telt. 

o Flag og lys + gulv + bord/stole står arbejdsholdet for 

o Morgenbrød + kaffe er Heidi ansvarlig for 

o Borddækning er Joan ansvarlig for og hun involverer kulturforeningen 

o Barvagter – Der bliver efterlyst frivillige til barvagter – Kulturforeningen vil også gerne 

deltage 

o Oprydning ved lukketid og dagen efter – Bestyrelsen og arbejdsholdet deltager 

o Bent er ansvarlig for at vi får lukket ned til tiden 



o Regnskab er Bent ansvarlig for 

o Forsikring – Der er både erhvervsansvar og arbejdsskadeforsikringer  

Trafikregulering af Lyndbygade 
Det foreslås at der laves et trafikudvalg til denne opgave.  

- Ideer til nedsættelse af farten gennem Lyndby af både biler og cyklister er: 

o Vejbump  

- Helene prøver at arrangere et trafikudvalg 

Bylaugets organisering 
Vi mangler flere udvalg i byen, som kan hjælpe med de forskellige interesser som byen har. Udvalg som: 

- Gadekærsudvalg 

- Fest og begivenheds udvalg 

- Revy udvalg 

- Sti udvalg (stier langs vandet) 

- Trafikregulering (Helene er i gang) 

- Arbejdshold (Mikkel er i gang)  

- Etc.  

- Der følges op på dette på første møde efter sommerfesten 

Gadekærsprojektet 
Punktet er gennemgået under donation 

GDPR 
Jesper er i gang ed at få styr på GDPR regler og at vores ting er i system vedrørende dette. 

Der foreslås at vi fremover bruger microsoft 365 som er godkendt til foreninger. 

Jesper følger op på dette 

Eventuelt 
Der skal findes et lager til alle voes borde og stole – Dette tages op på næste møde. Der er måske en 

mulighed på lejregårdsvej som Joan drøfter med Edel. Bent tager dialog med Bjørn fra Bakkegården og 

hører om vi kan udsætte udflytning fra hans lade til senere på året. 

Næste møde  
25/8- 2021 kl. 18.30 

  

  


