
  

BESTYRELSESMØDE –  

LYNDBY BY- OG BÅDELAUG 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27/1 

2. Orientering og opfølgning 

a. Regnskab fra Andespil (Bent) 

b. Gadekærsudvalget (Heidi/Jesper/Bent) 

c. Havneudvalget (Jesper) 

d. Trafikudvalget (Helene) 

3. Plan for fastelavn på søndag 

4. Vinterbadeklub 

a. Projektbeskrivelse er vedlagt til godkendelse 

5. Opfølgning på regler for Facebook gruppen 

a. Se vedhæftede bilag 

6. Årsregnskab 2021 og budget 2022 

a. Regnskab 2021 - Bent sender et udkast inden mødet 

b. Udkast til budget 2022 vedhæftet - alle bedes forberede deres input til mødet 

7. Generalforsamling 2022 

a. Se vedhæftede Indkaldelse 

8. Stier og adgang til Fjorden 

a. Henvendelse fra borgere vedhæftet 

9. Tour de France 

a. Henvendelse fra kommunens tour-udvalg vedhæftet 

10. Eventuelt 

 

DATO 25. februar 2022   

 

 

REF.DATO 26. FEBRUAR 2022 

STED Hos Jesper  

REFERAT Jesper  

DELTAGERE Heidi, Joan, Jesper og Bent  

AFBUD Finn, Helene og Mikkel  
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Ad 1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27/1 

Referatet blev godkendt. 

Ad 2. Orientering og opfølgning 

a. Regnskab fra Andespil (Bent) 

Der foreligger endnu ikke et endeligt regnskab. Punktet udskydes til næste møde. 

b. Gadekærsudvalget (Heidi/Jesper/Bent) 

Problemerne med overløbet ser umiddelbart ud til at have løst sig selv. Jesper har talt med en VVS kyndig, 

der påpegede at problemet også kunne være hul på lermembranen i bunden af gadekæret. Vi besluttede 

at afvente og se hvordan det udvikler sig. 

Bent kan skaffe 70 kampesten og. Søren Vognmand har tilbud at transportere dem uden beregning. Jesper 

vil kontakte Dannebrosgaarden, hvis vi får brug for flere. 

Heidi har indhentet en del forslag fra udvalget. Bl.a. planter, restaurering af mindestenen, fabrikation af 

spilleborde, m.v.. Alle gode ideer, men samlet set bliver det nok for dyrt. Vi lægge en budgetramme på 

30.000 kr. og finder ud af hvad der kan lade sig gøre. 

Heidi indkalder gadekærsudvalget plus Jesper og Bent til et møde snarest, hvor vi lægger en endelig plan. 

c. Havneudvalget (Jesper) 

Jesper var syg til det seneste møder, så der er intet at berette. 

d. Trafikudvalget (Helene) 

Der var afbud fra Helene, så intet at brette. 

Vi besluttede at tage trafikken på Hornsherredvej op på et kommende møde. 

Ad 3. Plan for fastelavn på søndag 

Det meste er på plads. Bent køber brænde til at varme kakao. 

Vi mødes ved Fjordly kl. 14.00 

Ad 4. Vinterbadeklub 

Den vedlagte projektbeskrivelse fra udvalget blev drøftet. Bestyrelsen anerkender det gode arbejde med 

projektbeskrivelsen, og bakker op om udvalgets forslag til organisering og medlemskab. 

Bestyrelsen synes dog at forslaget om indkøb af en sauna/hus m.v. til 200-250 000 dkk. er for risikabelt, 

til at vi kan indgå forpligtelser på et lån på nuværende tidspunkt. Vi anbefaler udvalget at gå videre med 

løsningen om at leje en sauna til 6.000 kr. pr. md. til at starte med, ind til medlemskaberne er stabile, og 

medlemmerne villige til at hæfte for en eventuelt risiko ved et lån. Det er ligeledes vores vurdering, at 

chancerne for at opnå fondsstøtte er større, hvis foreningen er aktiv. 

Lejeløsningen forudsætter i princippet at driftsbudgettet er i balance. Et kontingent på 850 kr. af 60 

medlemmer er realistisk. 

Jesper tager projektbeskrivelsen med på næste møde i havneudvalget. 



 SIDE 3 

 

 

Ad 5. Opfølgning på regler for Facebook gruppen 

Det vedhæftede forslag blev godkendt. Jesper retter det ind på Facebook og Heidi går efterfølgende i gang 

med at rydde op i medlemmerne. 

Ad 6. Årsregnskab 2021 og budget 2022 

Årsregnskabet er endnu ikke klar. Bent forventer af modtage det fra Janne senest 8. marts. Ellers vil det få 

konsekvenser for godkendelsen på generalforsamlingen. 

Vi drøftede Bents vedlagte budgetudkast og tilføjede et par punkter. Bent renskriver det og rundersende 

det snarest muligt. 

Ad 7. Generalforsamling 2022 

Udkastet til indkaldelse blev godkendt med et par rettelser. Jesper renskriver det og sende det ud til 

medlemmerne på e-mail og Facebook på søndag. Vi afventer medlemsliste fra Havnen. 

Christianslund er booket. Bent køber ind og vi mødes på dagen kl. 18.30 

Ad 8. Stier og adgang til Fjorden 

Punktet er udsat til næste møde. 

Ad 9. Tour de France 

Vi drøftede henvendelsen fra kommunen om at lave et arragement til Tour de france i Lejre. Det er ikke 

nået bestyrelsen har tid til at arrangere, men vi vil opfodre på Facebook og på generalforsamlingen, hvis 

der er nogen der vil tage det op. 

Ad. 10. Eventuelt 

Jesper opfordrer alle, der har filer liggende med relevans for bylauget, til at uplode dem i vores mapper på 

Sharepoint. Læg dem i de respektive mapper eller oprette en mappe med dit navn. Så vil Jesper sortere 

dem. 

 

 

 

 


