
REFERAT AF KONGELYNGENS GENERALFORSAMLING 18 okt 2020 

Valg af dirigent 
Niels Mohr valgtes. Generalforsamlingen lovligt indkaldt (hjemmemeside, mail, tavler) 

Beretning om foreningens virksomhed ved fungerende formand Torben Jørgensen 
Velkomst, herunder særlig velkommen til alle de nye deltagere ved  generalforsamlingen, som vi afholder på 
Pilegården, vores nye lokale restaurant, som vi gerne vil støtte. Husk deres hjemmeside.

Veje Martin Jacobsen, vores nye vejmand, holder øje med vejene, vil ordne vejene her efter efterårsferien samt fylde 
grusbunker. Den enkelte lodsejer skal holde sit stykke af vejen, dvs fylde hullerne. Evt klager skal rettes til Kommunen 
desangående. Bestyrelsens politik er at vejene ikke skal være alt for gode, da farten så øges.
Der blev fra forsamlingen udtrykt bekymring over den alt for høje fart, især pakkebiler og postbiler er slemme.
Der blev fremsat ønske om et 20 km fartskilt opsat der, hvor man fra Kantarelvej er drejet til højre og er på vej mod 
vandet ad Fyrrevej (GPS viser den vej). Egentlig er skilte ulovlige (Politiet), men vi har opsat dem flere steder, bl.a ved 
Fyrrevej 31, og det skulle have hjulpet.
Der var flere forslag. Alle kunne sætte hjemmelavede skilte op, som Niels Mohr har gjort Fyrrevej 16, og man kan sætte
sin skraldespand tæt på vejen som en slags chikane og lade græsset stå højt langs vejen. 
Forslag: Flyt Fyrrevej tættere på matriklerne, ret den af, så biler ikke kører inde på grøftesiden inde på græsset og 
destabiliserer grøftens side ud mod Fyrrevej
Parkering langs vejen, som er blevet praktiseret denne sommer i bunden af vejen ved diget, er ulovlig
Grøfter Vores samarbejde med nabogrundejerforeninger fungerer godt.
Grøften ved Kongeparten Strandvej. Her aftales med grundejerforeningen Kongeparten.
Fyrrevejsgrøften. Her aftales med grundejerforeningen G1. Vi har fået ny grøftemand, da den gamle gravede for dybt 
og bredt. Der skal lægges et nyt lag i bunden (stor udgift) og der vil blive gravet mere nænsomt, så der bliver bedre løb. 
Tværgrøften mellem Fyrrevej og Kongepart Strandvej. Her skal lodsejerne selv holde grøftebredder.
Fyrrevejsgrøften afvander 1000 sommerhusgrunde. Ved enden af grøften ved diget er der to brønde. En klap lukker 
saltvand ude ved højvande, men så kan ferskvandet ikke komme ud. Derfor er en pumpe nu på tale.
SAGT (Poul) =Sammenslutningen af grundejerforeninger i den gamle Trundholm Kommune.  
Her sker der ikke meget efter at Kommunen sløjfede møder med tovejs-kommunikation. Nu kun Kommunens store en-
vejs-kommunikationsmøder.
Information.
Hjemmesiden Kongelyngen fungerer godt, passes af Allan, den fhv.formand, der fortsætter uden vederlag, mod at 
komme med til det årlige bestyrelsesgilde. Men han beder om at få tilsendt materiale til hjemmesiden. Og han takker for
god ro og orden på hyggelige generalforsamlinger i hans tid som formand.
Den ene opslagstavle er flyttet i sikkerhed til Fyrrevej 22, og der er tilfredshed med de to tavler med information.
Hjertestarter har vi stadig ved Danbolig.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Regnskab.
Kassereren har pga særlige omstændigheder fået en assistent, en bogholder, til en løn af 3.800 kr årligt. Her tilbød Ida 
Astrup Rasmussen sin assistance gratis i stedet for. Dette behandles af Erik Malling og Ida ved et møde.
Stort beløb til bestyrelsesmøder indeholder en gave til 1500 kr til Pottegården ved deres afsked
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
Indkomne forslag. 
Budget 
Budgettet forelagdes. Den ekstraordinære udgift til reetablering af  Fyrrevejsgrøften tages af formuen.
Budgettet vedtoges enstemmigt. 

Valg 
Ny formand valgtes for et år, det blev Torben Jørgensen. (Allan Jensen er fratrådt pga fraflytning af sommerhus)
Kasserer Erik Malling genvalgtes. 
Bestyrelsesmedlem Anne Steensen genvalgtes. 
Nyt bestyrelsesmedlem Niels Mohr valgtes.
To suppleanter Ida Astrup Rasmussen og Bianca Andersen valgtes.
Revisoren genvalgtes. Revisorsuppleant Kirsten Heebøll valgtes.

Eventuelt                                                                                                              
Husk beskæring ud til vejen, så renovationsbiler har mulighed for at kunne se og manøvrere uden fare for folk (børn).
Ønske om bedre cykelsti med lys langs Lyngvejen, én bred to-vejs cykelsti, fremsættes via SAGT.
Forslag om at få repræsentant fra Kommunen med til vores generalforsamling i 2021, hvor der er kommunalvalg.

30 fremmødte plus bestyrelse – rekord.


