Indkaldelse til ordinær
Generalforsamling
Langfredag den 19. april 2019 kl. 10.00
for medlemmerne af Grundejerforeningen TRE LYNG.
(Med efterfølgende vejlaugsmøder)
Mødet afholdes på Højby Kro i den store sal.
Indgang fra siden af bygningen samt igennem kroen.
Hermed fremsendes indkaldelse til foreningens ordinære generalforsamling i overensstemmelse
med foreningens vedtægter, § 4.
Vi gør opmærksom på, at kun medlemmer, der ikke er i kontingentrestance, har adgang og
stemmeret til generalforsamlingen. Der vil være registrering samt udlevering af stemmekort ved
indgangene. Derfor, kom i god tid.
Efter den ordinære generalforsamling, vil der være vejlaugsmøder, valg af
vejlaugsrepræsentanter samt fastsættelse af vejlaugsbidrag for det kommende år (2020)
Referat fra generalforsamlingen vil følgende blive lagt på hjemmesiden www.tre-lyng.dk.
Samt ophængt i udhængsskabet på foreningens grund på Alleen/Herlufholmsvej.
Ønsker du referat fremsendt pr. post, skal du kontakte bestyrelsen.
Det fremgår af dagsordenen, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.
Desuden skal der vælges 2 revisorer samt revisorsuppleant.
Endelig vil der blive valg til grøftelaugsrepræsentanter.
Vi vil her i indkaldelsen som sædvanlig gøre opmærksom på ”Den lille Grønne”, som kommunen
fremsender hvert år.
Hæftet sendes til medlemmernes hjemadresser, men kan også findes på www.odsherred.dk

Der bydes på kaffe/te/kage og øl/vand til generalforsamlingen.
Vel mødt til Generalforsamlingen på Højby Kro.

Med venlig hilsen og på gensyn
Bestyrelsen for Grundejerforeningen TRE LYNG

GENERALFORSAMLING ÅR 2019
I GRUNDEJERFORENINGEN TRE LYNG
AFHOLDES LANGFREDAG DEN 19.april 2019
kl. 10.00 PÅ HØJBY KRO

DAGSORDEN Ifølge vedtægterne.
0. Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Svend-Erik Hermansen.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.
Der henvises til den udsendte skriftlige beretning
3.Forelæggelse af revideret regnskab og budgetforslag for det kommende år.
Der henvises til det udsendte regnskab og budgetforslag
4.Fastsættelse af næste års kontingent (2020)
5.Behandling af indkomne forslag.
6.Valg af bestyrelse.
Lone Cederquist, formand: Modtager genvalg
Gurli Rønnekilde, næstformand: Ikke på Valg
Poul Dengsøe, kasserer: (Vacant)
Gorm Grove, sekretær: Ikke på valg
Ole Schmidt, vej- og grøfteansvarlig: Modtager genvalg
Robin Basse, suppleant: Modtager genvalg
7.Valg af 2 revisorer.
8.Valg af revisorsuppleant.
9.Valg af grøftelaugsrepræsentanter
10. Eventuelt.

*****
Dagsorden til vejlaugsmøde i de 8 vejlaug:
11. Beretning vedr. det forløbne år. v/ de nuværende vejlaugsrepræsentanter.
12. Valg af 2 vejlaugsrepræsentanter for hvert vejlaug.
13. Fastsættelse af vejlaugskontingent for det kommende år (2020).
14. Eventuelt.
15. Udfyldte formularer vedr. repræsentanternes data afleveres til Gorm Grove.
Bestyrelsen for grundejerforeningen TRE LYNG
www.tre-lyng.dk

Beretning
Grundejerforeningen TRE LYNG
Beretning for 2018 til generalforsamlingen fredag d.
19.april 2019
kl.10.00 på Højby Kro
I lighed med tidligere år har bestyrelsen arbejdet med forhold og problemer, der er af
fælles interesse for foreningens medlemmer. Herunder nævnes hovedpunkterne i
beretningen.
1. De primære veje
2. Grøfter, dræn og grøftelaug
3. Indklipning, rabatter, jordvolde og brændbart
4. Kontakt til vejlaugene og grøftelaug
5. Kontakt til og samarbejde med myndighederne, andre grundejerforeninger og
andre instanser m.m.
6. Foreningens ejendele og udlån
7. Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk
8. Netværk for fastboere
9.Administrative forhold
10.Regnskab for 2018, forventninger til 2019 samt budget for 2020

1.De primære Veje.
Vej-året var opdelt i to markante vejrmæssige perioder:
Vinteren frem til påske var endeløs våd, og vejene sejlede frem til lige før påske. Vi nåede
akkurat at få tålelige veje til påske og kom i gang med at pålægge sten.
Så kom sommeren som jo blev mindeværdig varm og lang og vores støvbekæmpelse kom
til sin ret. Resten af året var det alm vedligeholdelse samt fortsættelse med udlægning af
sten især på indfaldsvejene til området.
I år vil vi, ud over den alm vedligeholdelse, fortsætte udlægning af stenene, der på sigt vil
give en fastere overflade. Budgettet er uændret, da vi jo alligevel ikke kan tage højde for
store vejrmæssige hændelser. Det nye budget dækker jo 2020.
2. Grøfter, dræn og Grøftelaug
Grøfteåret har heldigvis budt på mere vedligeholdelse end udbedring af skader. Ved
skader menes forhold, der fører til oversvømmelse. I modsætning til tidligere anser vi de
rørlagte grøfter for at være i så god stand, at de fremover kun skal renses ved spuling.
Marselisborg Allé er blevet oprenset på hele strækningen ca. 500 meter inkl. spuling af
underføringer.

Vores dysfunktionelle grøftestrækning på Gisselfeltvej har fået renset underføringerne, så
gennemløbet er bedst muligt. Strækningen er ramt af partielle stykker med bagfald.
Åben grøft ved Kristinevej 5-7 er oprenset.
En TV-undersøgelse af underføringen under Højby Lyngvej/Månedalen viste en ukorrekt
samling under vejen. Samlingen medfører dog ikke udsivning under vejen.
I år er det planen at foretage en oprensning af strækningen fra Gjorslevvej til brønden ved
Bregentvedvej. Endvidere skal der udføres en justering af strækningen fra Alléen til
Rosenholmvej.
Under indtryk af de planlagte opgaver foreslår vi uændret bidrag på kr. 125,00.
Grøftelaugets medlemmer er villig til genvalg.
3. Indklipning, rabatter, jordvolde og brændbart
Vi anbefaler, at alle medlemmer følger forskrifterne i ”Den lille grønne”, som hvert år
sendes til hjemadressen. Den kan ligeledes findes på Odsherreds Kommunes
hjemmeside, og i øvrigt kan den afhentes på Rådhuset og biblioteker.
Af denne fremgår det tydeligt, hvordan du skal klippe ind efter kommunens forskrifter.
Rabatter skal være fri for bevoksning, sten, jordvolde og indhegninger og skal være farbar
for gående og cyklende samt til at vige på. Vejbreden skal respekteres, så find evt. dine
skelpæle.
Bestyrelsen har de sidste par år brugt mange timer og penge på at sende breve til
medlemmer, der ”glemmer” indklipning. Fra 2019 vil man kun få 1 skriftlig påmindelse om
manglende indklipning fra Grundejerforeningen, hvorefter der, efter aftale med Odsherred
Kommune, vil blive taget et billede og sendt til forvaltningen og kommunen vil tage over.
Det er en rigtig dårlig ide, at Odsherred Kommune involveres, da det kan blive ret
bekosteligt.

4. Kontakt til vejlaugene og grøftelaug
De otte vejlaug beslutter individuelt, hvorledes de sekundære veje i deres område skal
vedligeholdes samt vejlaugsbidragets størrelse for det kommende år. Hvert vejlaug vælger
efter generalforsamlingen to repræsentanter ved det efterfølgende vejlaugsmøde. Vi
opfordrer medlemmerne til at støtte op om deres vejlaugsrepræsentanter, og vi gør
opmærksom på, at det ikke er repræsentanternes job fysisk at tage sig af vejene, men
holde øje med og foranledige, at deres tages hånd om vejene. På hjemmesiden www.trelyng.dk kan du altid finde dine vejlaugsrepræsentanter.
Bestyrelsen holder hvert efterår et særskilt møde med alle vej- og
grøftelaugsrepræsentanter, hvor gode ideer og erfaringer udveksles.
Indkaldelse til mødet, som normalt afholdes i oktober, fremsendes i august måned.

5. Kontakt til og samarbejde med myndighederne, andre grundejerforeninger og
andre instanser
 Odsherred Kommune
Odsherred Kommune vil nu invitere til en bredere dialog, med i princippet alle 27.000
sommerhusejere i kommunen, gennem tre årlige dialogmøder. De skal afløse den
hidtidige dialog form gennem det tidligere SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds
Landliggere), som havde seks repræsentanter fra fritids- og sommerhusgrundejerne i
kommunen.
Ordningen bliver i første omgang et forsøg, der skal evalueres om to år. Målet er at skabe
en platform og et forum for bredere dialog både for hele Odsherred Byråd og for flere
sommerhusejere og sommerhusgrundejerforeninger. Der er lagt op til, at mødefrekvensen
bliver to-tre årlige møder, med et dialogmøde i starten og slutningen af
sommerhussæsonen.
Du kan tilmelde dig på sommerhus@odsherred.dk, så vil du automatisk blive inviteret via
mail, samt blive orienteret om andre begivenheder.
Vi vil naturligvis orientere via hjemmesiden og Facebook. Møderne bliver ligeledes
offentliggjort i Lokalaviserne.
Første møde afholdes lørdag den 4. maj kl. 9-12 i den nye hal ”Borren” i Højby.
 GHT Vandværk
GHT Vandværk står for Gudmindrup, Højby og Tengslemark Vandværk. Vandværket er
privat og ejes af ca. 3015 andelshavere. Området er opdelt i 10 områder, hvor der i
henholdsvis lige og ulige år vælges 2 personer til repræsentantskabet og 2 suppleanter fra
hvert område. Repræsentantskabet er vandværkets øverste myndighed. Ud af
repræsentantskabet vælges en bestyrelse bestående af 5 personer. Den daglige drift
varetages af en bestyrer, Kim Löcke og en kontordame Annelise Hansen, som er ansat på
deltid.
Der afholdes to repræsentantskabsmøder om året, et i april og et i september. Derudover
afholdes et årligt medlemsmøde i uge 42, i Stenstrup Forsamlingshus. Interessen for
medlemsmødet er ikke særlig stor, der kommer ud af ca. 3015 mulige omkring 50
personer, alt afhængig af, hvor ”spændende” en dagsorden der bydes på. Man kan læse
meget mere på GHT`s hjemmeside.
I mange år har det været den samme bestyrelse og de samme repræsentanter, men på
grund af alder, fraflytning og helbred, har der de to sidste år været stor udskiftning.
Interessen for at være med til at få indflydelse på en så vigtig ressource som vand er, har
ikke været særlig stor. I nogle områder mangler der både repræsentanter og suppleanter.
Før i tiden skete indkaldelsen til medlemsmødet pr. brev, men som så mange andre steder
sker indkaldelsen nu via tekst på BBS-opkrævningen. Mange er slet ikke klar over, der
afholdes medlemsmøde i oktober. På medlemsmødet oktober 2018 manglede der
kandidater til område 4 og 5. På mødet viste det sig, at der var to mulige interesserede til
henholdsvis område 4 og 5. Der blev derfor, den 15. marts 2019, afholdt et ekstraordinært
medlemsmøde for at få de ledige pladser besat, hvilket lykkedes.

Som medlem af bestyrelsen i Tre Lyng er det en stor fordel også at være med i GHT`s
repræsentantskab. I 2009 kom jeg, Gurli Rønnekilde, med i område 4 som suppleant, i
2011 blev jeg valgt i mit eget område 3 som repræsentant. Det har været otte meget
spændende og lærerige år at være med til at passe på vores uundværlige ressource,
vand! Jeg kan kun opfordre til at man sætter sig lidt mere ind i, hvad der egentlig sker på
et vandværk. Vi gør atter opmærksom på, at GHT har en SMS kæde man kan tilmelde sig
og derved få hurtig besked, dersom der skulle opstå problemer med drikkevandet i
området. Tilmelding via http://www.ghtvand.dk/

 Bredbånd, TDC/YOUSEE, Fibia, Mobil-dækning
TDC har færdiggjort opsættelse af fremskudte bokse, som allerede mange har fornøjelse
af.
Fibia graver i skrivende stund mange steder området og tilkobling forventes i løbet af
foråret. Har du spørgsmål vedr. dette, skal du kontakte Fibia direkte.
Der er i øvrig opsat ny mobil sendemast på Lyngvejen, hvilket skulle have forbedret
dækningen en del.
 Samarbejde med andre Grundejerforeninger.
I september afholdtes det årlige møde med repræsentanter fra omkringliggende
grundejerforeninger. Formålet med disse møder er at drøfte fælles problemer og tiltag.
Adgangsforholdene til Gudmindrup Strand er, efter dette møde, forbedrede en smule i
form af indklipning, men parkeringsmulighederne på og ved stranden er kaotiske.
De nye toiletter opfylder desværre ikke behovet på stranden, da de to toiletter også bruges
til badning. Ligeledes er rengøring og opfyldning med toiletpapir mangelfuld, hvilket giver
”klager” til Haveje, som intet har med toiletterne at gøre.
Der fremsendes fælles brev vedr. dette til Odsherred kommune.
Desuden blev der diskuteret mulighed for fælles hjertestarter for hele området, hvor der
blev foreslået en placering ved Gudmindrup Strand. Tre Lyngs bestyrelse mener dog, at
det er for langt væk for vore medlemmer samt ligger for øde.
Mht. hjertestarter i Tre Lyngs område, vil problematikken blive taget op, hvis der kommer
ønske/forslag om det på den kommende generalforsamling.
 Foreningens Grunde
De tre foreningsgrunde ligger på henholdsvis Alleen, Gudmindrup Skovkrog samt
Gudmindrup Skovsti. Grundene kan/må, som tidligere oplyst, ikke sælges, men kun
bruges til rekreative formål.
Petanquebanen, der i 2017 blev etableret på grunden Alleen/Herlufholmsvej, bruges en
del, ikke blot til petanque, men også som ”rasteplads” for folk, der går eller cykler tur.
Heldigvis har vi været forskånet for hærværk og tyveri.
Vi opfordrer stadig medlemmerne til at danne en forening, da der, blot man er fem
medlemmer med en dagsorden, kan søges om midler gennem folkeoplysningsloven til
forskellige formål. Bestyrelsen står gerne til rådighed med yderligere oplysninger.

 Septiktanke
Bestyrelsen vil stadig opfordre medlemmer, der ikke har fået kloakeret, til at være
opmærksom på, hvornår de skal have tømt septiktank, især hvis tømningen er afhængig
af, at man selv er til stede. Der er udsendt plan fra Forsyningen, som i øvrigt kan
kontaktes, hvis man er i tvivl. Forgæves kørsel koster penge.
 Trafiksikkerheden
Hurtigkørende biler er især et stort problem i sommerperioden, og desværre er det ikke
kun gæster, men også egne medlemmer, der observeres køre med alt for høj hastighed.
Vi appellerer til alle, at både medlemmer, gæster, bilister og knallertkørere overholder
hastighedsbegrænsningen på 20 km/t.


Kyst og Strand Flag har afløst Blå Flag i Odsherred,
(se i øvrigt den ”Lille Grønne side 49).
Ændret skiltning, nye strandkort og en nyudviklet app skal gøre det lettere for både gæster
og fastboende i Odsherred at vælge den helt rigtige strand. Både kommunen og den
lokale turistorganisation Visit Odsherred er meget opmærksomme på, at mange forbinder
Blå Flag med garanti for rent badevand, og derfor vil Odsherred Kommune fremover holde
samme niveau for vandkontrol som under Blå Flag-ordningen. I dag får de seks Kyst- og
Strand-strande i Odsherred foretaget 20 prøver i sæsonen, mens en stribe andre strande
får målt vandet mellem fire og ti gange.
Gudmindrup Strand er en af de udvalgte strande med Kyst og Strand Flag
 Affald/ Renovation
Fra efteråret 2019 skal alle sommerhuse i Odsherred også sortere madaffald fra deres
restaffald. Det betyder nye beholdere med to kamre.
Det betyder også, at en del affald ikke automatisk må smides i skraldespanden, men skal
sorteres til levering på genbrugsplads
Ordningen er grundigt beskrevet i ”Den lille grønne”.
Der forventes samtidig en lille stigning for affaldstømning for at finansiere de nye
beholdere. Hvor stor denne bliver vides endnu ikke.
 Kommende arrangementer i Odsherred Kommune.
Hold øje med de mange arrangementer, der løbende finder sted i Odsherred. Især i
sommerhalvåret er der mange tilbud for både voksne som børn.
Se: Visit Odsherred, Ugeavisen, Mit Odsherred mm
 Kloakering, Odsherred Forsyning
I kommunens Spildevandsplan 2014-2018 var det planlagt at kloakere ca. 800
sommerhuse om året.
Antallet er nu reduceret til ca. 400 om året.
Renseanlægget ved Tengslemark er udskudt på ubestemt tid, og formentlig opgivet.
Årsagen er, at de indkomne priser er væsentligt højere end forventet, og i kombination
med statens nye regulering af vandselskabernes investeringsbudgetter, kom den samlede
pris for renseanlægget ud over grænsen for, hvad der var økonomisk forsvarligt.
Man operer derfor med en udbygning af eksisterende anlæg.

Den ændrede kloakeringsplan for sommerhuse fremgår af Odsherred Forsynings
hjemmeside.
Odsherred Forsyning udsender løbende nyhedsmails. Tilmelding sker via
http://www.odsherredforsyning.dk/sommerhuskloakering Derefter tryk på Klik her for at
tilmelde dig nyhedsbrevet
Der er også et tilbud om SMS-service. Tryk blot på Klik her for at tilmelde SMS-service

6. Foreningens ejendele og udlån
Foreningen råder indtil videre over følgende redskaber, der kun udlånes til medlemmer af
Tre Lyng, og som ikke er i restance.
Det drejer sig om en trailer, en brændeflækker, en flis maskine (Kun god til meget tynde
grene), og en metaldetektor, der er nyttig i forbindelse med at finde skelpæle.
Grøftelauget har anskaffet en rensesplit på 25 meter og et par vaders. Disse effekter kan
også lånes.
Du kan se på hjemmesiden, hvem der administrerer de forskellige redskaber, samt
hvordan du kan booke en tid/dag.
Der vil komme et punkt/forslag på generalforsamling, hvorvidt ordningen skal fortsætte og
under hvilke betingelser.
7. Hjemmesiden: www.tre-lyng.dk
Vi er kommet på Facebook. Gruppen har fået 217 medlemmer og supplerer hjemmesiden
og nyhedsmailene. Emner har været mange, lige fra julemandsassistance og til
træfældning. Man kan sige, at Facebook på mange måder erstatter den blog, som er lavet
på hjemmesiden, og hvor man kan skrive ind om indbrud, vejene og andet. Facebook er
meget nemmere for brugerne at håndtere end bloggen. Man kan skrive om alt på
Facebook siden. Tonen skal blot være ordentlig og opslagene må ikke være kommercielle
som f.eks. indeholde reklamer. Ellers er der for tiden ingen regler.
Nu har vi i tre år benyttet et nyt system til udsendelse af nyhedsmails. Det hedder
Mailchimp og er gratis i det omfang, vi bruger det. Systemet har åbnet nye perspektiver i
formidlingen af korrespondance til vores medlemmer. Vi kan nu forholdsvis ukompliceret
udsende indkaldelse til generalforsamling, dagsorden, regnskaber og referater til de
medlemmer, der er tilmeldt mail-listen. Og det er der 397, der er indtil nu, en pæn stigning
på 71 medlemmer siden sidste år. Men vi vil stadig kraftigt opfordre alle medlemmer med
en mailadresse til at tilmelde sig via linket på forsiden af hjemmesiden, www.tre-lyng.dk.
Efter at have brugt Mailchimp i tre år må vi konstatere, at det fungerer virkelig godt.
Medlemmerne kan selv tilmelde sig via hjemmesiden – og også afmelde sig igen eller
skifte mailadresse om nødvendigt. Tidligere lå alle mailadresserne på en privat pc med
den risiko, der er for at miste det hele ved nedbrud.
Der har i årets løb heldigvis ikke været alvorlige ting at orientere om, hverken på
hjemmesiden eller via nyhedsmail.
Hjemmesiden har i 2018 haft 22.114 besøg. Det er lidt flere end året før. Så tallene viser
med tydelighed, at flere og flere bruger hjemmesiden til at orientere sig om, hvad der sker i
vores forening og i området. Flest besøg var der den 11. april, da 236 klikkede ind på
siden. Det var den dag, da vi udsendte en nyhedsmail med referat fra
generalforsamlingen.

I gennemsnit er 60 brugere inde på siden hver dag.
43 pct. bruger i øvrigt pc, mens 57 pct. bruger mobiltelefon, når de besøger hjemmesiden.
Et link på hjemmesiden gør det muligt at tilmelde den årlige kontingentopkrævning til
betalingsservice, så betalingen sker automatisk.
8. Netværk for fastboere
Bestyrelsen har initieret oprettelsen af et fastboer netværk. Der kommer stadig flere
fastboere i området. Ideen er at skabe den bedst mulige tryghed med mulighed for at
kunne kontakte de nærmeste fastboere, hvis man har problemer med sygdom, skader
osv., hvor en hurtig hjælpende hånd kan gavne.
Man kan til- og framelde sig via foreningens mail post@tre-lyng.dk

9.Administrative forhold
Der har i det forløbne år været holdt fire bestyrelsesmøder, og som sædvanligt et positivt
og udbytterigt møde med repræsentanterne for vejlaugene og grøftelaugene. Bestyrelsen
kommunikerer herudover meget ofte via mail og telefon. Bestyrelsen har besluttet fortsat
at benytte professionel assistance til bogføring og medlemsregistrering m.m. Vi ser derfor
frem til et fremdeles godt og positivt samarbejde med Kirsten Løcke.
Bestyrelsesmøderne i 2018 har alle været afholdt lokalt.
Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke løn for arbejdet, men der udbetales årligt et
beløb på 3.750 kr. til det enkelte bestyrelsesmedlem til dækning af omkostninger på lige
fod med frivillige idrætsledere m.m.
Efter generalforsamlingen inviteres ægtefællerne samt generalforsamlingens dirigent til
frokost.

10.Regnskab for 2018, forventninger til 2019 samt budget for 2020
Som det fremgår af medfølgende reviderede regnskab, har vi i 2018 haft et lille underskud
på kr. 1.117,70 mod et budgetteret underskud på kr. 27.000.
Udgifterne til vedligeholdelse af de primære veje var i budgettet fastsat til kr. 125.000. Er
på det nærmeste overholdt.
Af udgifterne på kr. 10.742,36 til naturpleje/træfældning/petanque vedrører den
væsentligste del af udgifterne petanquebanen.
Udgiften på kr. 46.250 til støvbekæmpelse af de primære veje overskrider budgettet med
godt kr. 11.000.
Udgifterne til administration, der var budgetteret til kr. 60.000, ligger en kende under
budgettet.
Vores medlemskartotek og vores regnskab ligger fremdeles hos Winkas A/S, Risskov.
Udgiften hertil andrager kr. 522 pr. måned.
Posten kontorudgifter og porto vil falde betydeligt i indeværende år, idet vi som bekendt
fremover udsendes beretningen elektronisk.
Udgiften til møder er faldet betydeligt i forhold til 2017, idet alle møder, herunder
bestyrelsesmøderne, er afholdt lokalt.
Budgettet for trailer og brændeflækker er overskredet, idet vi i 2018 har afholdt udgifter til
et par reparationer. Også udgiften til vores bookingsystem trækkes på denne konto.

Vores egenkapital pr. 1. januar 2019 andrager herefter kr. 428.396,73. Vi har således
fremdeles en pæn egenkapital i ryggen.
Bemærk, at budgettet for 2019 og budgetforslaget for 2020 viser underskud på
henholdsvis kr. 37.000 og kr. 26.000.
Pr. nytår er blot et medlem i restance med kontingent, men for to år. Restanten er dødsbo,
hvor huset foreløbig har været til salg i mere end et år.
Det bemærkes, at vi i de seneste 10 – 12 år har fået i alt 49 nye medlemmer. Vi er nu i alt
718 medlemmer af Grundejerforeningen Tre Lyng. Samlet årlig ekstraindtægt på disse 49
medlemmer andrager ca. kr. 29.000.
Det er fremdeles bestyrelsens holdning, at der skal budgetteres på en forsigtig måde.
Budgettet for 2020 – der skal til behandling på vores generalforsamling den 19. april –
viser et underskud på kr. 26.000.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet fastsættes uændret således:
Kr. 150 i kontingent og 225 kr. til vedligeholdelse af de primære veje.
Hertil kommer bidragene til grøfterne på i alt 125 kr. samt de individuelle vejlaugsbidrag.
Bestyrelsen har tidligere indgået aftaler med Gudmindrup Lyng Grundejerforening og
Gyvelager Vejlaug om vedligeholdelse af Matolievej, Raketvej og Skovåsen. Herudover
bidrager Højby Lyng Grundejerforening og Grundejerforeningen Eldorado også til
vedligeholdelsen af vores veje. Endelig modtager vi årligt en godtgørelse fra Odsherred
Kommune på ca. kr. 6.000 vedr. vedligeholdelsen af Sejerøbugtstien (Havebovej,
Haraldsvej, Kristinevej og Matolievej) og Rute 7 (Raketvej og Skovåsen).

Bestyrelsen for Tre Lyng
24. marts 2019.

