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Dagsorden 
1. Konstituering 

2. Gennemgang af referat fra generalforsamling 

3. Sankt Hans 

4. Byfest 

5. Stoleindkøb og placering 

6. Donation 

7. Næste møde 

8. Andet.  

 

Konstituering 
Følgende roller er fordelt ud i bestyrelsen:  

Formand – Jesper Schlamovitz  

Næstformand – Heidi Gynther Møller 

Kasserer – Bent Reimer Nielsen 

Referent – Helene Vastvedt 

Webmaster – Finn Mejdahl 

Koordinator for havnen – Jesper Schlamovitz 

Bestyrelsesmedlem – Joan Hansen 

 

Gennemgang af referat fra generalforsamling 
1. På generalforsamlingen blev der givet udtryk for et ønske om et byforum, som kan være paraply for 

alle grundejerforeningerne i byen.  

a. Vi drøftede på bestyrelsesmødet at vi i forvejen er rigtig gode til at kontakte formændene 

for grundejerforeningerne når der er projekter der har fælles interesse for byen. Vi vil i 

fremtiden stadig skrive ud til de formænd der repræsentere en grundejerforening såfremt 

der er noget vi som by skal stå sammen om. Derudover opfordrer vi formændene i 

grundejerforeningerne, til at kontakte vores formand Jesper Schlamovitz, såfremt der er 

punkter de mener vi skal stå sammen om.  

2. Der blev foreslået at der fremover skulle ligges referater ud fra bestyrelsesmøderne.  

a. Dette blev vedtaget på dagens møde.  

3. Der blev foreslået at regnskaberne for bylauget sendes ud en 1 uge før generalforsamlingen i 

fremtiden. 

a. Dette blev vedtaget på dagens møde. 

4. andre drøftelser 

a. Det blev besluttet at medlemskab i bylauget bliver fastsat til kr. 200 pr. husstand pr. år. 

b. Mailliste for medlemmer skal opdateres hvert år 

c. Nye indflyttere skal kontaktes så de bliver bevidst om det fællesskab vi har 



Sankt Hans 
Der bliver sat telt op til Sankt Hans d. 23/6-21. Grillen bliver tændt op og man medbringer sin egen mad. 

Skuret er åbent for øl, vin og vand. Spisning starter kl. 18.00 med efterfølgende optænding af bål.  

Byfest 
Byfesten afholdes d. 28/8-21 : 

- Kl. 9.00 er er der morgenmad på havnen 

- Kl. 11.00 starter live musik for de voksne og børneleg for de små (hoppeborg etc.) 

- Kl. 14.00 er der kagekonkurrence 

- Kl. 15.00 gavelotteri (vi søger sponsorere til gaver) 

- Kl. 17.30 åbnes teltet  

- Kl. 18.00 spiser vi (alle medbringer selv egen mad i år grundet Covid19) 

- Kl. 20.00 Revyen laver dinner show 

- Kl. 21.30 starter livemusik 

- Kl. 01.00 Tak for i aften  

Man kan tilmelde sig på lyndby@gmail.com og prisen er 100 kr. pr. voksen og 0 kr. for børn under 15 år.  

Der bliver sendt program ud senere af Heidi Gynther, samt budget for dagens arrangement internt i 

bestyrelsen.  

Derudover opsøger vi Herslev bryghus for at få lavet en aftale om special øl til festen.  

- Mikkel Bruun Andersen undersøger om vi kan leje et fadølsanlæg 

- Joan Hanen undersøger pris vedrørende hoppeborg 

- Jesper Schlamovitz undersøger livemusik til om dagen 

- Bent Reimer sørger for indkøb af øl vand og vin 

- Jesper Schlamovitz undersøger musik og drikke bevillinger, samt evakueringsplan og corona 

restriktioner som skal overholdes 

 

Stoleindkøb 
Der er doneret 100 stole til bylauget. 50 fest stole der kan stables og 50 andre stole der også kan stables.  

Der vil i fremtiden blive indført depositum på 500 kr. når man skal leje stole og borde. Såfremt man ikke har 

rengjort eller man har ødelagt, de lejede stole og borde, vil depositummet gå til rengøring og reparation 

heraf.  

Helene Vastvedt overtager ansvaret for udlejning af borde, stole og telt i fremtiden.  

Borde og stole skal dækkes af når de står til opbevaring, så de ikke bliver støvet og beskidte.  

Vi skal have drøftet en pris på leje af opbevaring hos Bakkegården.  
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Donation 
Vi har fået en donation fra Roarfonden, som vi modtager d. 22/6-21 i Roskilde. Vi ved endnu ikke hvad 

beløbet af donationen er. Joan Hansen og Bent Reimer deltager til donationen.  

 

Næste møde 
Næste møde bliver afholdt d. 28/7-21 hos Jesper Schlamovitz på adressen Ved Fjorden 5 kl. 19.30-21.30 

- Foreløbige punkter på næste møde 

o Trafikregulering på Lyndbygade – hvordan får vi farten ned i byen?  

o Donation – hvad var beløbet og hvad skal de bruges på? 

Eventuelt 
Der bliver oprettet et drev online, hvor alle vores dokumenter kan ligge fremover. Drevet skal være GDPR 

godkendt og der kommer mappestruktur på.  

 

 

 

 

 

 

  

  


