
Referat fra møde i borgerforeningen d.28.04.2021 
Tilstede: Thomas, John, Tove, Ruth, Jan, Inge. 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af sidste referat 
2. Kyllingesagen 
3. Kontingent 
4. Beplantning 
5. Vandreaften i Lyngå og omegn. 
6. Sct. Hans 
7. Generalforsamling 
8. Trafiksagen 
9. Næste møde 
10. Evt. 

Ad 1.  
Referat godkendt med følgende tilføjelser: 
Ad 3. Nu køres vand til Lyngå permanent udenom rentvandstanken, da det var denne, som gav 
beskidt vand i hanerne. Vandboringerne i Lyngå lukkes ned. 
Ad 5. Foreløbigt har 2 meldt sig til børneudvalget: Linda fra Knudsbjergvej og Christian fra 
Grusgraven fra 2022. Obs: Inger Marie, Lyngåvej 91 ? 
Ad 6. Påskeløbet gør vi til en årlig tradition. 

Ad 2. 
Pt er der ingen ansøgning fra godset om kyllingefarm. John vil på FB informere om tilbagebetaling 
af ”advokatpenge”. Er gjort d. 29/4. 
De der har doneret kan få 58% tilbage ved at skrive til kasserer Tove på mail. 

Ad 3. 
Kontingent til Borgerforeningen er stadig svær at inddrive. Mange vil helt sikkert gerne indbetale 
men glemmer det. Ruth og Tove vil udforme et skrift, som vi vil gå rundt med til alle husstande. 
Skæringsdato 1/7-21. 

Ad 4. 
John vil høre om kommunen, om der kan komme flere blomsterløg i bedet ved krydset.  
Der indkaldes til en arbejdsdag mhp at luge ved mindestenen og Lyngå-trekanten. Jette bedes lave 
opslag på Facebook. 

Ad 5. 
Under Ruths og Inges besøg ved nytilflytterne, gav flere udtryk for at de var glade for at vandre. Da 
dette jo også er en god måde at lære by og egn at kende, vil vi igangsætte gåturene igen.  Vi prøver 
snarest at sætte disse i gang om torsdagen kl. 19 med mødested og slut ved bålhytten. Inge sætter 
det i gang – og alle kan melde ind med  forslag til gåture på dagen. 



Ad 6. 
Vi regner med at kunne holde Sankt Hans i år. Inge finder ”opskriften” frem. John kontakter René 
Schneider og indbyder ham til at holde båltalen. 

Ad 7.  
Årets generalforsamling bliver mandag d. 14. juni i konfirmandstuen. 

Ad 8. 
Trafiksagen: Vi laver et trafikudvalg bestående af: John Thomas Inge, Jette, René og Eigil. 

• Landsbyrådet skal aktiveres i arbejdet via Jette. 
• John søger indsigt i, hvordan fordelingen af pengemidler har været fordelt by/landsby de 

sidste tre år. 
• Politiet kontaktes vedrørende regler for fodgængerovergang på ex.vis Hammelvejen, som jo 

dagligt krydses af skoleelever. 
• Eigil lægger klumme i Pingvin nyt. 
• Lokalavisen kontaktes 
• Borgermøde vedr.trafikproblematikken evt. på legepladsen. 

Ad 9. 
Næste møde bliver d. 27/5 kl. 19 hos Tove. Her planlægges Sct. Hans og generalforsamling. 

Ad 10. 
Evt: Intet. 

      Ref. Inge 


