
GENERALFORSAMLING V. BORGERFORENINGEN I LYNGÅ D. 13.6 2022 

 
Tilstede:  

Anne Lise Quorning, Elsebeth Jørgensen, Tina Andersen, Jette Jensen, Jan Nielsen, Jan Sørensen, 

Ruth Davis Kring, Anne Kaas Martiny, Thomas Berg, Tove Skipper, Finn Andreasen,  

Bodil Pedersen, Vibeke Tang, Ninna Anthonsen, Bjørn Anthonsen, Lars Bo Blak, Lene Nydam, 

Rene Schneider, Dorthe Præstholm, John Jeppesen, Inge Søegaard Sørensen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Formandens beretning om det forløbne år. 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Formand John Jeppesen – på valg – modtager ikke genvalg 

Kasserer Tove Skipper – på valg, modtager genvalg  

Næstformand Inge Søegaard Sørensen – ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Thomas Berg – ikke på valg 

Bestyrelsesmedlem Ruth Davis Kring –  ikke på valg 

Suppleanter Jan Nielsen og Ole Koue Christensen – ikke på valg 

5. Valg af revisor. Tina Andersen og Nethe Hjort – på valg, modtager genvalg 

 

6. Behandling af indkomne forslag samt nedsættelse af udvalg 

 

7. Evt. 

 

Ad 1.  

Lene Nydam vælges som dirigent og Inge Søegaard Sørensen som referent. 

Lene konstaterer generalforsamlingen lovlig indkaldt og giver ordet til formanden. 

 

Ad 2. 

Formandsberetning: John Jeppesen beretter fra fra  2021 og 2022. 

Gennemgang af de aktiviteter der kunne gennemføres. Sidste års Sct.Hans, fastelavnsfest, 

affaldsindsamling, Weberbandens grillaften og påskejagt har alle været velbesøgt. 

Fællesarealer og bede bliver holdt langt bedre nu end tidligere af kommunen. 

Donationen fra landsbyrådet på 10000kr går til et nyt legehus på vores fælles legeplads. Restbeløb 

er betalt af BF. 

 

Da hjertestarterens batteri gav op, fik byen på et døgn via FB samlet over 6000 kr. ind til nyt batteri. 

 

Trafiksagen: Embedsmændene i kommunen erkender Lyngås fartproblematik på Hammelvej. 

Lyngåvej er en forbindelsesvej, som iflg embedsmændene skal holdes fri af fartdæmpende chikaner.  

En evt. mulighed var at forespørge om muligheden for at vi selv kunne finansiere fartdæmpning til 

Lyngåvej. 

Iflg. Rene Schneider bliver der over de næste 4 år sat en pulje på 250.000kr af til at forbedre 

trafikforholdene i landsbyerne. Landsbyrådet sender skemaer ud til landsbyerne vedr. hvilke 

trafikproblematikker der findes.  

 



Onsdagsgåturene kl. 19 af en times varighed med start og slut på legepladsen er i gang. 

 

 

Kontingentsatsen er uændret: 

Husstand: 200,- (enlig 100,-) 

Pensionist (65 år) 150,- (enlig 75,-) 

Vi beder om emailadresser, således at man som medlem af borgerforeningen får en årlig påmindelse 

om at betale kontingent. 

 

Beretning godkendt. 

 

Ad 3. 

Kasserer Tove Skipper fremlægger regnskabet. 

Regnskabet godkendes. 

 

Ad 4.  

Stor tak til John Jeppesen for arbejdet som formand – til Jan Nilesen for nu at tage 

formandsopgaven på sig – til Bodil Pedersen for at tage posten som suppleant.  

 

Bestyrelsen konstituerer sig således:   

Formand Jan Nielsen  

Kasserer Tove Skipper  

Næstformand Inge Søegaard Sørensen  

Bestyrelsesmedlem Thomas Berg  

Bestyrelsesmedlem Ruth Davis Kring  

Suppleanter Bodil Pedersen og Ole Koue Christensen 

 

Ad 5. 

Tina Andersen og Nethe Hjorth fortsætter som revisorer. 

 

Ad 6. 

Alle udvalg er åbne for nye medlemmer. Vi skal være gode til at invitere nye medlemmer ind til 

opgaver i udvalgene. Det er en rigtig god måde til at blive en del af landsbylivet. 

 

1. Børneudvalg: Ruth Davis, Hanne Berninger, Kamilla Koldbæk 

2. Juletræ/lystræ på torvet: John Jeppesen, Tommy Jensen, Thomas Berg. 

3. Landsbyrådet: Jette Jensen, suppleant Bodil Pedersen.  

4. Byforskønnelsesudvalget: Henny Mikkelsen, Jette Jensen, Lars Bo Blak, 

Ninna Anthonsen, Jens Præstholm. Tove Skipper stopper og Bodil Pedersen træder 

ind 

5. Ansvar for drift af hjertestarter: Kasper Søegaard Sørensen 

6. Ansvar for A-tavle: Inge Søegaard Sørensen 

7. Udlejning af borde og stole: Thomas Berg.  

8. Ansvar for hjemmeside og ”Nyt fra Lyngå” til kirkebladet: Tove Skipper 

9. Ansvar for flagalle: Bjørn Anthonsen, Jan Lindberg, Thomas Berg 

 

Ad 3:  

Følgende er skrevet af Jette Jensen. 



Landsbyråd – hvad er det? 

Mål: 

• Fællesskab for landsbyerne (sammen står vi stærkere ex. Forretningsudvalget sidder bl.a og 

arbejder med trafik sammen med politikere/embedsmænd)  

• Rådgiver byrådet – sikrer kontakt – sikrer landsbypolitik – op til valget blev der talt meget om 

borgerinddragelse (medlem sidder nu i Grønt råd)  

• Inspirerer, koordinerer og igangsætter initiativer i landsbyerne (temadag på inside: Fremtidens 

fællesskaber v. Tyge Mortensen) 

  

Hvad kan Lyngå få ud af det? 

• Grundtilskud – 10.000 kr hver år. 

For at komme i betragtning til et grundtilskud har Landsbyrådet stillet krav om, at landsbyen skal 

være repræsenteret på mindst ét møde årligt, og der skal ligge et årligt regnskab, hvor det tydeligt 

ses, hvad tilskuddet er gået til. 

Det bør fremhæves, at grundtilskuddet er et tilskud til hele landsbyen og ikke til en forening. Det vil 

sige, at den forening, der modtager grundtilskuddet, også har ansvar for at repræsentere hele 

landsbyens interesser og forvalte grundtilskuddet i overensstemmelse hermed. 

Alle i landsbyen kan byde ind med idéer og forslag, der opfylder kravene. 

Henvendelse til undertegnede og/eller borgerforeningen. 

  

Hvad er grundtilskuddet gået til de seneste år: 

➢ Julia-stenen (i samarbejde med menighedsråd) ➢ Fælles juletræ (juletræsudvalget under 

borgerforeningen) ➢ Renovering af kirkestien (borgerforening) ➢ I år: Legehus til legepladsen (i 

samarbejde med Legepladsens venner) 

  

• Ansøgninger til Landsbyrådet. 

Landsbyrådet har mulighed for at støtte: 

➢ Anlægsprojekter i landsbyerne (Vi fik i sin tid støtte til bålhuset, da vi anlagde legepladsen) ➢ 

Renovering af forsamlingshuse ➢ Aktiviteter i landsbyerne 

 

Der er et standartskema til ansøgninger på Landsbyrådets hjemmeside. 

Landsbyrådet behandler ansøgninger på hvert møde. Ansøgningsfristen ligger typisk 4 uger før. Når 

ansøgningen skal behandles på landsbyrådsmødet, skal den præsenteres af en repræsentant for byen. 

Næste ansøgningsfrist i år er: 4. august og 13. oktober. 

  

• Kulturpuljen 

5 x 20.000 kr til 5 landsbyer. Dorte Præsholm Schneider ansøgte for Lyngå – Malerkunst ud til 

landsbyen – men projektet blev ikke valgt, desværre. 

Måske gentager Landsbyrådet muligheden for at ansøge en kulturpulje på et senere tidpunkt. 

 

 

 

 

Ad 7:  

Thomas har ikke længere plads til borde og stole, men vil fortsat gerne være ansvarlig for udlejning. 

Lars Bo vil undersøge muligheden for ny opbevaring. 

 

Ad 9:  



Thomas indkalder til møde vedr. fremtidig transport af flagstænger. 

 

 

 

Ad 7. 

Evt: 

Finn Andreasen efterlyser visioner og fremtidig plan for Lyngå. 

For at blive bedre til dette -  samt få indspark til hvordan vi bedst får byen med i fællesskabet -  

aftales efter generalforsamlingen, at vi vil invitere repræsentant fra Frivilligcenter Favrskov til det 

førstkommende bestyrelsesmøde for at få inspiration. Jette Jensen vil tage kontakten til 

Frivilligcenteret. 

 

 

Tak for alles indsats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ref. Inge S. 


