
GENERALFORSAMLING V. BORGERFORENINGEN I LYNGÅ D. 14.6 2021 

Tilstede:  
Elsebeth Jørgensen, Tina Andersen, Jette Jensen, Jan Nielsen, Jan Sørensen, Ruth Davis Kring, 
Anne Kaas Martiny, Thomas Berg, Tove Skipper, Nethe Hjort, Henrik Hjort, Finn Pedersen, Bodil 
Pedersen, Vibeke Strehle, Eigil Jacobsen, Jan Lindberg, Anne Marie Jeppesen, Lene Nydam,  
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 – ikke på valg,  
Kasserer Tove Skipper – ikke på valg 
Næstformand Inge Søegaard Sørensen – på valg, modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Thomas Berg – på valg, modtager genvalg 
Bestyrelsesmedlem Ruth Davis Kring –  på valg – modtager genvalg  
Suppleanter Jan Nielsen og Ole Koue Christensen - på valg i år, modtager genvalg 

5. Valg af revisor. Tina Andersen og Nethe Hjort – ikke på valg i år. 

6. Behandling af indkomne forslag samt nedsættelse af udvalg. 

7. Evt. 

Ad 1.  
Lene vælges som dirigent og Inge som referent. 
Lene konstaterer generalforsamlingen lovlig indkaldt og giver ordet til formanden. 

Ad 2. 
Formandsberetning: John Jeppesen beretter fra fra det coronaramte 2020 og 2021. 
Sagen vedr. den af Frijsenborg planlagte kyllingefarm: Der er ”våbenhvile” og foreløbig ro på 
sagen. Halvdelen af de donerede penge til advokathjælp er nu sendt retur til giverne – den anden 
halvdel er brugt til advokat. 

Vedrørende vandværket er vi nu underlagt Hadsten. Information fra Hadsten Vandværk sendes til 
borgerforeningen, som derefter informerer videre via Facebook. Ligeledes vil borgerforeningen 
gerne være behjælpelige med at melde videre, hvis der fremadrettet er problemer med vandet i 
Lyngå. Gravøl fredag d 18/6  når vores gamle vandværk rives ned.   

Trafiksagen: Kommunen er blevet bedt om at lave foranstaltninger til at få sænket farten på både 
Hammelvejen og Lyngåvej. Da der ikke er den store lydhørhed er vores strategi: Vi skal have vores 
projekter på kommunens prioriteringsliste. John kontakter borgmesteren om en gang for alle at få 



ryddet listen over de trafikale udfordringer landsbyerne har. Der er nedsat et 
koordinationstrafikudvalg bestående af 3 fra borgerforeningen, Eigil Jacobsen, Jette Jensen og René 
Schneider. Formålet er at få fokus på landsbyernes trafikproblemer sammen med Landsbyrådet.  

Kommentar fra Eigil om at aktivere medierne med invitation til politikerne om at møde op på 
Hammelvej/Lyngåvej, som jo evt. kan kombineres med ovenstående.  

Jan Lindberg: Opfordrer de fremmødte til at aktivere politiet til fartkontrol i Lyngå Hastigheden på 
Voermøllevej er alt for høj, og det er også Lyngåborgere der kører for stærkt. Forskellige forslag 
fremlægges: Kontakt til kommunen vedrørende at få tegnet hajtænder og midterstribe op på  
Voermøllevej. Vores A-skilt sættes op med teksten Lyngå sænker farten. 

John fremlægger forslaget fra Vitten om at lukke vejen mellem Vitten og Lyngå for lastbiler. 

Området ved mindestenen bliver passet fint. 

Påskeløbet blev som noget nyt gennemført skærtorsdag – og vil blive en tradition. 

Vi genoptager gåturene som bliver af en times varighed med start og slut på legepladsen. 
Første gang onsdag d. 7/7  kl 19.  

Sommerfest Midtpunkt udsat til 2022. 

Kirke trappen er i standgjort via tilskuddet på 10.000 kr. fra kommunen. 
Thomas Berg har været formand på dette og har gjort et superflot stykke arbejde. 

Kontingentsatsen er uændret: 
Husstand: 200,- (enlig 100,-) 
Pensionist (65 år) 150,- (enlig 75,-) 
Fremadrettet beder vi om emailadresser, således at man som medlem af borgerforeningen får en 
årlig påmindelse om at betale kontingent. 

Ad 3. 
Kasserer Tove Skipper fremlægger regnskabet. 
Regnskabet godkendes. 

Ad 4.  
Der var genvalg på alle poster og bestyrelsen konstituerer sig således:   
Formand John Jeppesen  
Kasserer Tove Skipper  
Næstformand Inge Søegaard Sørensen  
Bestyrelsesmedlem Thomas Berg  
Bestyrelsesmedlem Ruth Davis Kring  
Suppleanter Jan Nielsen 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. 

Børneudvalg for Advent- og fastelavnsfest: ? 
Juletræ/lystræ på torvet: Jan Nielsen, John Jeppesen, Tommy Jensen, Thomas Berg. 
Landsbyrådet: Jette Jensen.  
Byforskønnelsesudvalget: Henny Mikkelsen, Tove Skipper, Jette Jensen,  
Ninna Anthonsen, Lars Bo  Blak, Jens Præstholm. 
Ansvar for drift af hjertestarter: Kasper Søegaard Sørensen 
Ansvar for A-tavle: Inge Søegaard Sørensen 
Udlejning af borde og stole: Thomas Berg.  
Ansvar for hjemmeside og ”Nyt fra Lyngå” til kirkebladet: Tove Skipper 
Ansvar for flagalle: Bjørn Anthonsen. OBS: Vi søger stadig et nyt sted til opbevaring af 
flagstænger incl. vogn. 

Lyngå har nu mange børnefamilier og det vil være skønt at få dem ind i børneudvalget, som står for 
Advents- og fastelavnsfest, samt er behjælpelige med snobrødshygge til Sct. Hans.  
Giv endelig lyd hvis du/I har lyst. 

OBS: Koordinationsmøde mandag d. 17. januar 2022 for alle udvalg. 

Eigil:  Oversigtsforhold ved busholdepladsen fremlægges og diskuteres. 

Jan Lindberg og Jette Jensen: Hotspot med hjerter på udsatte steder, hvor der køres med for høj fart. 

Thomas eventuelt container på legeplads til bl.a stole/borde. 

Som et alternativ til kun for kvinder og kun for mænd vil vi i år at lave to arrangementer samme dag 
og en efterfølgende fest om aftenen. 

Tilmeld dig gerne ”Stafet for livet” sidste weekend i August via Lene Nydam. 

Husk at komme til Sankthans d. 23/6 



Opfordring til alle Lyngåborgere om sætte farten ned i Lyngå – og hvis vi har unge 
mennesker hjemme ligeledes tage en snak med dem om at høj fart er ikke er OK. 

Ad 7. 
Evt:  
Tak for alles indsats.


