
Referat fra møde i borgerforeningen d.20.08.2020 
Tilstede: Thomas, John, Tove, Inge. 
Afbud: Jan. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Fartdæmpning 
3. Generalforsamling 
4. Lyngåflag. 
5. Informations-skilt 
6. Lyngå-trekanten 
7. Ændring af hjemmesidens layout 
8. Information om kyllingefarmen til byens borgere 
9. Kontingent 
10. Trappen ved kirkestien 
11. Høje borde til udlejning 
12. Økonomi 
13. Evt. 

Ad 1.  
Referat godkendt. 
Desværre er Pernille siden sidste møde trådt ud af bestyrelsen. 

Ad 2. 
John har kontakten med kommunen, som har meldt ud, at skitseprojektet med en fartdæmpende ”ø” 
ved begge ender af byen på Hammelvejen, bliver for dyrt. Hans Vedel har inviteret John til et møde, 
hvor han vil blive informeret om tegningerne. 
Vi aftaler på mødet, at vi tager billeder af gode fartdæmpende løsninger, vi ser på vores vej. 
Selvfølgelig mhp fartdæmpning til både Hammel- og Lyngåvej. 
Desværre er kommunen ikke positivt indstillet overfor forslaget om et årligt møde, hvor vi kunne 
høre om planer og komme med problematikker. 

Ad 3. 
Vi afholder generalforsamling torsdag d. 8. okt. Vi har konfirmandstuen fra kl. 17, så vi både kan 
holde et formøde samt få stillet borde an, da vi skal sidde med lidt afstand. 
Vi må være 44 personer i konfirmandstuen. 
John inviterer Herluf Nydam til at informere om sit forslag om en bydam. 
Tove laver dagsorden. 
John tager kontakt til Søren T.  mhp dirigentrollen.  
Inge er referent. 
Obs forslag til ny(e) bestyrelsesmedlem(mer). 
Obs bespisning! 



Ad 4. 
Da vores flagstang står på offentlig grund – droppes planen om et Lyngåflag. 

Ad 5. 
Vedr. et nyt informationsskilt i vejkrydset, kontakter Thomas – Ole og indkøber dernæst.  
Snak om et digitalt, hvilket bliver for dyrt. 

Ad 6. 
Lyngå-trekanten på Hammelvej tages der hånd om på dagen hvor vi samler affald ind. Kan der her 
laves noget, som viser, at man kører ind i en by? Forslag modtages til generalforsamling. 

Ad 7.  
Hjemmesidens layout forbliver, som den er. Gerne opfordre lyngåborgere til at tilmelde sig denne. 

Ad 8. 
Vi skal have informeret Lyngå, hvor kyllingefarm-sagen ligger. Derfor ringer John til grevens 
kontor, og hører hvad planen er. Derefter info ud. 
Vi vælger at lade de donerede penge stå, indtil vi ved hvad der sker. 

Ad 9. 
John undersøger, hvilke muligheder der findes til at få indkrævet kontingent årligt uden at vi skal gå 
rundt til alle. 

Ad 10. 
Kirketrappen: Thomas har indhentet tilbud fra Gadeberg og Grønagergård Savværk. Prisen bliver i 
alt ca. 10.000kr. Thomas bestiller – og det bliver et forårsprojekt. 

Ad 11. 
Thomas indkøber høje borde til udlejning. 

Ad 12. 
Legepladsens Venner afholdte en supergod dag den 15/8 for byens børn og voksne. For at få det 
hele til at rende rundt skulle de indtjene 6000 kr. Med donationer ser det ud til at de har nået dette. 

Ad 13. 
Evt. Intet. 

    Ref. Inge


