
 

Lyndby By- og Bådelaug 
 

 

Referat 

Mødetype: Bestyrelsesmøde Dato: 30. Maj 2022 

Mødeleder:  Referent: Heidi 

Deltagere: Heidi, Jesper, Finn, Mikkel 

Dagsorden 

1. Status på igangværende 

a. Markedsdag: Evaluering (Heidi/Jesper) 

b. Gadekæret: Status og fremtidige projekter 

c. Frivilliglister (Jesper) 

d. Sommerfesten: Status 

e. Folkekøkken (Heidi/Jesper) 

2. Regnskab 2021 (Bent/Karin) 

a. Status? Er det klar til fremlæggelse? 

b. Løsning fremover 

3. Vinterbaderne (Bilag 1) (Jesper) 

4. Nedsættelse af en byhus-gruppe (Bilag 2) (Jesper) 

5. Plan for Sankt Hans 

a. Båltaler 

b. Mad og drikke 

6. Evt. 

Ad 1) 

a. Markedsdag: Evaluering (Heidi/Jesper) 

God dag med fin opbakning fra byen, bil træf og kørsel på havnen var en succes og ønskes igen. Til næste år 

ønskes der at bil træffet kommer igen, vi vil undersøge muligheder for en slagsbod med mad og drikke plus 

mere musik og kunst. Med ønsket om at det bliver mere markedsdag.  

Stort tak til Tina for hendes store engagement i forhold til lege mm.  Der vil findes mulighed for at sætte 

telte op.  Der ønskes bedre info om hvor der ellers var boder/ loppemarked i byen. Vi vil forsøge at skaffe 

plancher til info. 

b. Gadekæret: Status og fremtidige projekter 

Vi fik i samarbejde ryddet op og ordnet gadekæret. Der mangler stadig at reparere bænken.  



 

Der vil blive lagt sten op af kanten så den ikke skrider mere ned. Dette er i samarbejde med Søren 

vognmand og Bent.  

Jesper Vinding vil sende forslag til Jesper ang. hvilke muligheder der er for at holde gadekæret rent for 

alger. Et forslag er planter kaldet krebseklo (eller andre) som gør at de vand alger ikke er så frembrusende. 

Disse skal plantes i krukker så de ikke spreder sig.  

Jesper går videre med vandplanter m.v. og laver et samlet forslag til de sidste projekter ved gadekæret. 

Bl.a. forslag om en permanent pavillon, grill, m.v. 

c. Frivilliglister (Jesper) 

Der er foreløbig 9 der har skrevet sig på til hjælpe ved arrangementer. Jesper vil søge efter flere op til 

sommerfesten, og skrive på hjemmesiden hvad der forventes. 

d. Sommerfesten: Status 

Jan Torgesen er booket til musikdelen. Hoppeborg er reserveret og hoppeborgen fra børnehave vil blive 

kigget på og forhåbentligt blive brugt.  

Fadøl vil blive arrangeret fortrinsvis classic og alm.  

Kødtilbud fra slagteren 65 kr. person. 

Vi vil forsøge med billetsalg via Place to book hvor der kan bestilles enten bare entre eller eks. entre med 

kød buffet. 

Jesper har oprettet en plan i et Word dokument på SharePoint, som vi løbende opdaterer: Plan for 

sommefest 13-08-2022.docx 

e. Folkekøkken (Heidi/Jesper) 

Der vil være mulighed for at kunne fortsætte folkekøkken til vinter. Jesper giver Mai-Britt besked. 

Ad 2) Regnskab 2021 

Bent og Karin er fortsat i gang og regnskabet er snart klar. Det har været et større arbejde end beregnet. 

Ad 3) Vinterbaderne 

Vinterbaderne vil gerne at det bliver en undergruppe af Lyndby bý og bådelaug som en selvstændig 

kørende gruppe som selv står for drift og økonomi. Men at ansvaret er under Lyndby by og bådelaug, 

Forslag til projekt og budget vedlagt i bilag. 

Der vil blive søgt nogen fonde så vinterbaderne kan få købt en sauna.  

Der vurderes at der godt kan sættes et beløb af på ca. 10000 kr. til at opstarte i forhold til at kunne søge 

fonde. Der er sat et beløb på 25000 kr. til generalforsamlingen.  

Der skal søges byggetilladelse via Lyndby by og bådelaug. Jesper tilbyder at gøre dette.  

Der er snak omkring at leje hvor der igen bliver italesat at det er for dyr en løsning.  

Der er snak om nødvendigheden af at søge byggetilladelse. Dette vil Jesper undersøge.  

Bestyrelsen godkender forslaget og bakker op om at sætte et beløb af på de aftalte 10000 kr. 

https://lyndby.sharepoint.com/:w:/s/Bestyrelsen/ET_4eNOk2E5NrCxyGiO9PioBGHSZfPp2Z6oUOGmiMjW0Pw?e=vSjU02
https://lyndby.sharepoint.com/:w:/s/Bestyrelsen/ET_4eNOk2E5NrCxyGiO9PioBGHSZfPp2Z6oUOGmiMjW0Pw?e=vSjU02


 

Der skal laves et sæt vedtægter for Vinterbaderne. 

Ad 4) Nedsættelse af en byhus-gruppe 

Finn og Jesper har været til mødet med byhus-gruppen. Gruppen der har været, er blevet nedlagt og det er 

foreslået at der vil blive nedsat en undergruppe til By- og Bådelauget hvor der skal arbejdes videre med 

dette, jf. bilag 2. 

Forslaget blev vedtaget. Jesper og Finn er med i den kommende gruppe. Edel fra kulturforeningen er også 

med. 

Ad 5) Plan for Sankt Hans 

Jesper vil oprette et Word dokument på SharePoint med en plan. Vi vil spørge Peter Winckler-Krog om han 

vil være båltaler, ellers vil Jesper holde talen. 

Der er tilbud om grill pakker fra slagteren. som ligges på Facebook. (Heidi)  

Mikkel vil kigge på grillene og se om det er muligt at renoverer. Vi vil købe popup telt på 6x3 m. 

Bent står for indkøb af drikkevarer.  

Jesper vil sørge for sange og kontakte Lyndby koret.  

Der vil blive åbnet kl. 17.30. 

Ad 6) Eventuelt 

Facebook siden bliver opdateret inden juli.  

Kommunen opretter en forening til administration af de lokale LAG midler til projekter. Jesper melder os 

ind og deltager i generalforsamlingen d. 21/6.  

Henrik Stenholt er tovholder for at lave et stort Renault arrangement ved ejendomsmægleren til Tour de 

France løbet. Bylauget bliver spurgt om vi vil stille kaffe maskiner til rådighed. Der vil være mulighed for fri 

adgang for Lyndby borgere.   

Tømmerflåde, Denne ligger i jollesejleklubben og der skal nye brædder på.  

Næste møde er et kort møde d. 23/6 kl. 17.00, hvor vi vil aftale næste større møde. 


