Medlemsorientering fra Grundejerforeningen Lynghøjgaard oktober
2020

Så er det atter tid til at sende lidt nyheder til jer alle fra, ”hvor regnbuen ender”J
I fredags, d.9.oktober, var bestyrelsen samlet for første gang siden generalforsamlingen. Vi konstituerede
os på følgende måde: Formand Inge(hus75), næstformand Lars(hus41), kasserer Frank(hus97),
bestyrelsesmedlem Merete(hus87) og sekretær Lisbeth(hus63), så nu er vi klar til det nye års arbejde i
bestyrelsen.
Årshjulet med datoer for aktiviteterne i 2021 blev også fastlagt og lægges på foreningens hjemmeside, så I
altid kan se datoer for møder, bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder osv. Vi fremhæver, at første
arbejdsdag og generalforsamlingen 2021 finder sted LØRDAG D.8.maj 2021, og efterårets arbejdsdag efter
planen bliver lørdag d. 21.august 2021. Husk at sætte kryds i kalenderen!

Udvikling af vores fællesområde ved pool-huset og tennisbanerne
Tennisbanerne og hele det dejlige område på Lynghøjsletten har summet af liv i denne sæson, da mange jo
har nydt ferien i Danmark på trods af det noget afvekslende vejr. Dette har givet stor brug af poolområderne, og vi har besluttet at nedsætte et udvalg, som skal mødes og se på pool-husets installationer
og mulige nye løsninger i forhold til at holde bakterieindholdet i vandet nede, men også undersøge
fremtidige energivenlige opdateringer af hele huset.
Tennisbanerne bliver også flittigt brugt, og gæsterne har været supergode til at ordne banerne efter brug,
så det har fungeret godt igennem hele sæsonen.
Ideerne vedrørende nye tiltag (bl.a. motionsredskaber, bordtennisbord og ladestationer til elbiler) i
området vil vi nu undersøge i forhold til priser og mulige beliggenheder. Vi vender tilbage angående dette,
når vi har nyt. I er stadigvæk meget velkomne til at komme med nye ideer til os.

Der vil blive opsat små skilte ”cykling forbudt” på de eksisterende stolper ved gangstierne for at gøre ekstra
opmærksom på, at det er gangstier. Cykling på stierne giver et hårdt slid, og det kræver løbende meget
vedligeholdelse, hvilket vi ikke har mulighed for at udføre. Selvfølgelig kan helt små børn gerne cykle ved
siden af gående voksne.

Bommen
Så er cylinderen skiftet i låsen på bommen, og den fungerer fintJ
Men nu et stort NØDRÅB vedr. nøgler og brugen af bommen. Kaj S. bliver stadigvæk kaldt til Lynghøjsletten
fordi ”bommen ikke virker”, MEN ”bommen virker fint”. Problemet er, at der er nogen, der trykker på
nødstoppet, fordi de tror, at bommen så åbnes. Her i efterårsferien har vi erfaret, at lejere har fået
udleveret en kode til en nøgleboks og fejlagtigt troet, at de kunne bruge den til også at åbne bommen. Da
dette ikke virker, trykker de efterfølgende på nødstoppet, som så låser bommen helt. Derfor er det
særdeles vigtigt, at evt. lejere gøres tydeligt opmærksom på, at bommen skal åbnes med husnøglen. Vær
også opmærksom på, at det er de oprindelige nøgler til husene, der kan låse bommen op. Nye låse og
tilhørende nøgler kan ikke benyttes til at åbne bommen med.

Vejene blev ordnet grundigt på arbejdsdagen, så de er klar til efteråret. Dog ved vi, af erfaring, at det er
fast arbejde at vedligeholde dem. Vi bestiller derfor nyt grus, som bliver placeret ved affaldsøerne. Har man
tid og mulighed, så opfordrer vi til, at man gerne giver et nap med at fylde evt. nye vejhuller J

Økonomien
Da der heldigvis ikke har været store uforudsete udgifter i indeværende regnskabsår, kan vi se frem til et
fint overskud for 2020.

Arbejdsdagen i efteråret
Tusind tak for indsatsen til de mange fremmødte til arbejdsdagen, som jo blev årets eneste.
På trods af dårligt vejr blev der samtidig med hyggelige snakke gået til den og mange praktiske opgaver blev
løst: Nyt flis på stierne, klippe stierne fri for grene, nedtagning af rør i pool-huset, ordne vejene, klippet og
ordnet ved affaldsøerne, trimning af legepladsen og udendørs arealer ved poolen, nedtagning af de gamle
postkasser, montering af låse i de nye postkasser og opsætning at disse ved indkørslen mm. Alt sammen
noget der pynter på området.

Fællesantennen er nu koblet fra gittermasten ved tennisbanerne, og abonnementet hos Verdens TV er
opsagt. Fremover skal tv ses via internettet, hvilket de fleste huse allerede i forvejen benytter. Vi arbejder
på at få gittermasten nedtaget, så området, hvor den står, kan bruges til andre formål.

Afhentning af træ- og grenaffald
Efter hver arbejdslørdag vil der blive afhentet afklippede grene og andet træaffald. Alle grundejerne kan
lægge eget træ- og grenaffald ud til stamvejen i forbindelse med dette. Dette gælder også nu. I løbet af en
3 ugers tid afhentes grene ved stamvejen, så har I noget, der skal med, kan I godt nå det. Vi henstiller
endnu en gang til, at der ellers ikke lægges affald i vejkanterne pga. brandfare og æstetik.

Vi ønsker jer alle mange gode efterårsdage på Lynghøjsletten
Mange hilsner fra bestyrelsen, Grundejerforeningen Lynghøjgaard

