
  

BESTYRELSESMØDE –  

LYNDBY BY- OG BÅDELAUG 

 

DAGSORDEN 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 25. februar 

(Vedhæftet) 

2. Konstituering af den nye bestyrelse 

a. Vi skal have besat følgende poster 

i. Formand 

ii. Næstformand 

iii. Kasserer 

iv. Sekretær 

v. Webmaster 

vi. Koordinator til havneudvalg 

3. Opfølgning på igangværende sager, udvalg og projekter 

a. Gadekærsudvalget: Heidi/Bent (Referat vedhæftet) 

b. Vinterbaderne: Heidi 

c. Havneudvalget: Jesper 

d. Byhuset: Jesper 

4. Godkendelse af regnskab fra Andespil 

5. Plan for færdiggørelse af regnskabet for 2021 

6. Nedsættelse af frivillig-grupper 

7. Stier og adgang til Fjorden 

8. Henvendelse vedr. donation af sælen 

9. Eventuelt 

a. Henvendelse fra ”LEJRE LANDSBYER” 

AD 1) 

Referatet blev godkendt. 

AD 2) 

Ny bestyrelse er: 

Formand: Jesper + koordinator til havneudvalget. 

Næstformand: Heidi + koordinator til folkekøkken, gadekær og 

vinterbadeudvalg. 

DATO 4. april 2022   

 

 

REF.DATO 10. APRIL 2022 

STED Hos Jesper  

REFERAT Heidi  

DELTAGERE Heidi, Karin, Jesper, Mikkel og Bent  

AFBUD Finn  

   

  
    



 SIDE 2 

 

 

Kasserer: Bent (med støtte fra Karin) 

Webmaster: Finn 

Medlem: Karin 

Suppleanter: Mikkel og Finn 

Koordinator for trafikudvalget er vakant og varetages ind til videre af 

bestyrelsen. Bent er tovholder på dette. 

AD 3) 

GADEKÆRSUDVALGET: 

Referat fra gadekærsmøde d. 26.3 v. Bent, Anja og Charlotte. Se bilag til 

mødet. Der blev i øvrigt drøftet: 

• Pris på bord med spilleplader var 10.000,- fra Leg og landskab. 

Dette blev vurderet for dyrt. 

• Mikkel mfl. Sørger for at reparere bænk og fjerne brombær buske. 

• Snak om kvalitet borde der ville være sidde venlige- kan vi lave et 

bord opstilling hvor der ikke skal slås græs.  

• En opslagstavle.  

• At rette gadekæret op er der budt ind på at stramme beton muren 

op 1500 kr..( Thomas forslag) Der udover er der en plan der er 

godkendt af kommunen ved at ligge natur sten op ad beton 

muren. Dette tilbud er gratis.  

• Rensning af sten v Charlotte og Anja.  

• Beplantning og udsætning af løg planter.  

• Vandplanter i gadekæret. For at rense gadekæret. For at sikre at 

det er optimalt. 

• Andehus – hvordan skaber vi det bedste miljø for gadekæret.  

• Etablere en overdækket platform for at skabe muligheder for at 

byen kan samles og derved sikre landsbymiljøet.  

Der vil fremadrettet blive lavet begivenheder på Facebook så alle relevante 

bylaugs medlemmer får indbydelse.  

Der vil indkaldes til en gadekærsdag hvor borgere kan komme og hjælpe 

med at renovere. 

VINTERBADEUDVALGET. 

Der er proces i gang med at finde den rette sauna og når dette sker vil 

vinterbade udvalget gå i gang med at søge fonde. Der skal sikres 

byggetilladelse og meget mere.  

Der er dialog om det giver mening at det bliver en forening for sig selv og 

dette vil der blive snakket om. Men Heidi fremlægger at det giver mening 

at Bylauget er hovedansvarlig som forening. Med at vinterbadeudvalget er 

igangsætter og tovholder. At der laves et særskilt budget men på 

bylaugets konto.  

HAVNEUDVALGET 
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Forslag æresmedlemsskab er blevet vedtaget på medlemsmødet. 

BYHUSET 

Jesper har ansvaret for at indkalde til møde. Der er møde angående nye 

muligheder d. 5.5. 

AD 4) 

Regnskab for Andespil blev godkendt. Det gav et overskud på 1.618 kr. 

AD 5) 

Forskellige alternativer blev drøftet. Det blev besluttet at Bent og Karin 

udarbejder regnskabet i samarbejde, og fremlægger det på en kommende 

bestyrelsesmøde. 

AD 6) 

Arbejdshold 

Der er lagt op til at flere kan komme med og hjælpe. Det kræver navn og 

e-mails så vi kan indkalde ved behov.  

Jesper har lagt et ”opråb” på facebook og hjemmesiden. 

Festudvalg 

At arrangere at der er andre der er med til at planlægge Sct.hans og 

sommerfest. Heidi kalder sammen til dette. 

Sommerfest: Der vil være revy. Heidi indkalder til sommerfest udvalg. 

Arrangement. Jan bliver booket. 

AD 7) 

Stier og adgang til fjorden 

Der har været afstemning ved fjorden om at deres bro er privat og at der 

skal vises hensyn til de nærliggende naboer. Der er ikke lukket for andre 

end beboere ved fjorden.  

Stiadgang fra havnen til Haldrups grund. Ejere af grunden ned mod 

fjorden i grundejerforeningen Ved fjorden skal sikre sti adgang for alle.  

Bylauget nedsætter et stiudvalg. Jesper er tovholder for dette. 

AD 8) 

Blev drøftet. Det er tilsyneladende Havneudvalget, der har modtaget 

donationen. Jesper bringer punktet med til næste havneudvalgsmøde. 

Vi kan nævne den på hjemmesiden og sætte et skilt på den, når den bliver 

flyttet. 

AD 9) 
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Henvendelse fra en gruppe vedr. bæredygtighed i forhold til Lejre 

landsbyer - Heidi har meldt sig til dette.  

Livemusik i sejlklubben den. 11 juni 

Nyhedsbrev fra formand. Generalforsamling –  

Markedsdag – Jesper og Heidi . Fru Mums, musik og gøglere.  

Sankt Hans – vi skal have fundet en båltaler. 

Rykker fra kontingent.  

Hvordan siger vi velkommen til nye borgere. Velkomst foldere Banke på 

og sige velkommen. Opfordre til at fortælle bylauget når nye flytter til. 

Tages med i næste nyhedsbrev.  

 

Næste møde vil være 30 maj kl. 19.30 ved gadekæret. 


