
  

 
 

Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening 
Bestyrelse 2022 

 

Formand 
Klaus Andersen 

Dyngby Havvej 8 
Dyngby Strand 
Tlf. 51 59 96 97 

Mail: strandparken@outlook.dk 
 
 

Næstformand 
Jørgen Grand 
Spongsvej 2 

Dyngby Strand 
20283184 

Mail: emjgrand@gmail.com 
 

Sekretær 
Lars Kristensen 
Skovsagervej 15 
Dyngby Strand 
Tlf. 23 43 33 06 

Mail: chapo66@gmail.com 
 

Medlem 
Paul Rasmussen 
Schønausvej 2 
Dyngby Strand 
Tlf. 51940207 

Mail: 75890207@hafnet.dk 
 

Kasserer 
Børge Kristensen 
Strandagervej 9 
Dyngby Strand 
Tlf. 20 74 55 70 

Mail: jonasdalen12b@gmail.com 
 

 
 



  

Referat 
 
 
 

Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening 
Generalforsamling  

Lørdag den 25. juni 2022 kl. 10.00   
Minigolfen Saksild   

Dagsorden:     

.  1)  Valg af dirigent  

.  2)  Beretning  

.  3)  Regnskab samt fastsættelse af kontingent for det kommende år  

.  4)  Valg af:  

a) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter   

b) Revisor og suppleant   

.  5)  Indkomne forslag  

           Ingen  

.  6)  Eventuelt  

____________________________________________________________________  

Referat:   

Bestyrelsesmedlem Verner Kristensen blev mindet efter hans død. Verner har været medlem af bestyrelsen i 
20 år og ydet en stor indsats. Tusind tak for det.  

Der mødte i alt 34 personer op udover bestyrelsen.  

  

1) Valg af dirigent   



  

Dirigent blev Sten Madsen Skovsagervej. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.  

2) Beretning fra formanden   
“Velkommen til generalforsamlingen, her ved Minigolfen.  
Vi pr¢ver at holde generalforsamlingen før sommerferien, for at se om der er flere, der har tid til at 
deltage.   
Der har været flere alvorlige emner det seneste år. Den første sag var Kattegatbroen.  
Fællesudvalget har gjort indsigelse til Ministeriet om den.  
Det har andre foreninger også, bl.a. Naturfredningsforening - bl.a. omkring, hvordan det er forgået.  
Nu er Kattegatbroen taget af bordet - indtil videre.   
Ny sag var Havneslam. Der er også gjort indsigelse mod havneslam og klapning at dette - ud i  
Århusbugten. Odder kommune ønskede ikke gøre indsigelse til Århus kommune - så Fællesudvalget 
gjorde det selv.  
  
Næste sag var, da TDC ville opstille en 30 meter høj mast ved Dyngbyhyttens grund.  
5 meter til skel og 160 meter til vandet. Det går ikke ifølge lokalplanen. Vi 
gik ind i sagen, efter opråb til os - fra de nærmeste naboer.  
   
Grundejerforeningen havde intet hørt om den.  
Vi udsendte derfor en mail til alle vores medlemmer.  
Der kom 16 svar tilbage, som alle var negative ift. opsætning af masten. Skovsageren og Dyngby 
Lyng gjorde fælles indsigelse.  
Naturfredningsforeningen - Strandparken samt beboerne i området, har også gjort indsigelse mod 
den. 3 andre foreninger gav tilsagn om støtte, hvis det blev n0dvendigt. Masten endte med at blive 
taget af planen.  
Vejene holder vi sammen med Skovsageren. Vi har et vejudvalg, som er enige om, hvordan vejen 
skaI være. Fremover vil det være Morten Bonde, Kloakmesteren i Odder der reparerer vejene efter 
anvisning.  
Vejene bliver fremover efterset forår og efterår - som grundregel.  
Opstår der huller eller sporefter kørsel i rabatten, bliver de repareret. Det koster minimum 1.000 
kr., hver gang vi kalder Morten, Kloakmesteren i Odder. Jo mere der bliver ødelagt, bl.a. ved 
byggeri, jo dyrere bliver vejbidraget, som vi hæver allerede nu. Der kommer nye små bump pa 
Spongsvej.  
Nogle kører alt for hurtigt. Kører man 20 km. eller derunder, så støver det ikke. Der 
er ingen grundejere, der ønsker støvet.  
  
Husk også gerne, hvis der står vand ved Duggedal, så brug kosten som er der, og fej risten ren for 
sand og strå.  
  
Husk at grene og buske udover vejene bør klippes, samt høje træer bør fjernes, hvis de generer 
naboen. Det er god etik og naboskab.  
  
Skraldeposer ved stranden forsøger vi at holde tomme - ved hjælp fra bestyrelsen.  
  
Der er ikke knust asfalt ved Lillemosegarden mere. Det kan købes hos Morten Bonde, 
Kloakmesteren i Odder.  
  
Odder kommune har bestemt, at vi ikke længere må have det liggende i vejkanten”  



  

  
Kommentar til beretningen:  
Der bliver generelt kørt meget stærkt i området. Mange udefra kommende personer som håndværkere, 
pakkebiler osv. tænker ikke over den høje fart, og de gener, det giver med støv.  
Der kom også forslag om chikaner, men disse kræver mere vedligeholdelse og bliver tit ødelagt af de store 
lastbiler, som kommer ind i området.  
Alle tænkelige skilte med fart begrænsninger er sat op, og der er lavet bump. Der kan laves flere bump, så 
folk udefra må tage hensyn, men desværre er det jo til gene for beboerne i området. Bestyrelsen vil overveje 
etablering af flere bump.  
  
Nabo til Dyngbyhytten ønskede, at grundejerforeningen ville gå ind og støtte klage over støj fra hytten. 
Dyngbyhytten har været der altid, og vi ved, at der er regler for brugen af den, som bliver forelagt ved leje 
af hytten. Grundejerforeningen vil ikke gå ind i sagen.  
  
Formandens beretning blev godkendt.  
  
  
  
3) Regnskab samt fastsættelse af kontingent for det kommende år   
Kassereren fremlagde regnskabet, der gælder for perioden 1/1/2021 til 31/12/2021.  
Vi er ialt 123 sommerhusejere i grundejerforeningen.  
Grundet størrelsen af kassebeholdning forslås næste års kontingent at være 10 kr.   
Vi ønsker at reducerer indestående til omkring 50.000 kr., da vi ikke har noget decideret projekt for 
opsparingen.  
  
Vejbidraget hæves til næste år med 50 kr., således at kontingentet vil være 200 kr. for sommerhusejer og 
400 kr. for fastboende. Stigningen skyldes, at vi i mange har haft et meget lavt budget for vedligeholdelsen 
af vejene, da Flemming har sørget for dette. Dette overgår nu til entreprenør Morten Bonde, Kloakmesteren 
i Odder.  
Der skal lyde en kæmpe tak til Flemming for arbejde med vedligeholdelse af vejene.  
Der blev spurgt indtil, hvorfor fastboende skal betale mere i kontingent end andre. Dette skyldes, at 
fastboende generer med mere trafik i form af postomdeling, tømning af skraldespande osv.  
  
Kontingent beløbet blev godkendt, og regnskabet blev ligeledes godkendt.  

  
4) Valg af bestyrelse  
a) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter   
b) Revisor og suppleant   
  
Nuværende bestyrelse:   

Flemming Jensen, formand  
Klaus Andersen, næstformand  
Lars Kristensen, sekretær  
Verner Kristensen, kasserer  

  Børge Kristensen, menigt medlem  
Suppleant. Ingen  
  



  

På valg var Flemming Jensen og Lars Kristensen. Begge er villige til genvalg.  Disse 
blev valgt uden modkandidater.  
  
På grund af Verner Kristensens bortgang skulle der findes et nyt medlem. Bestyrelsen 
foreslog Poul Rasmussen Schønausvej 2, som blev valgt.  
  
Som suppleant foreslog bestyrelsen Jørgen Gran Spongsvej 2, som blev valgt.  
  

Revisor Henning Lerche, Spongsvej 19 fortsætter som revisor. 
Revisor suppleant tilbød Karen Kappel sig og blev valgt  

  
Bestyrelsen konstituerede sig i h.t. til vedtægterne, og ser nu således ud:   

Flemming Jensen, formand   
Klaus Andersen næstformand   
Lars Kristensen, sekretær   
Børge Kristensen , kasserer   
Poul Rasmussen, menigt medlem  
Revisor Henning Lerche  
  
  
  
  
  

  
5) Indkomne forslag  
Der var ikke indkommet forslag inden for tidsfristen. Flemming fremlagde dog et forslag til orientering. 
Forslaget lød på at grundejerforening skulle lave vejen for enden af Agervej. Den er aldrig bygget rigtigt op 
og derfor er der problemer med tunge køretøjer. Det er ikke grundejerforenings opgave at lave veje, men 
kun at vedligeholde.   
  
6) Eventuelt   
Der blev fremsat et ønske om at man til næste års Sankt hans arrangement sørger for højtalere.  Dette 
for at undgå, som i år, at der blev sunget i flerstemmigt     
  
Der blev spurgt ind til nyt om badehotellet, men der er endnu ikke kommet noget frem om salget. Ligeledes 
er der heller ikke nyt om udstykningen ved Chr. Petersens Vej.  
  
Der blev spurgt , om der var nyt med de nye affalds sortering systemer. Der er endnu ikke meldt noget ud 
om dette.  
  
  
  
Tak for et godt møde og god sommer    
  
Lars Kristensen (referent)   
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Dyngby Lyngs Vej- og Grundejerforening 

Bestyrelse 2020/2021 

 
 
Formand   Flemming Jensen 

Kystagervej 1 
Dyngby Strand 
Tlf. 40 13 12 48 og 23 61 00 48 
Mail: lillykarup13@gmail.com 

 

Næstformand  Klaus Andersen 
Dyngby Havvej 8 
Dyngby Strand 
Tlf. 51 59 96 97 
Mail: strandparken@outlook.dk 

 

Sekretær  Lars Kristensen 
Skovsagervej 15 
Dyngby Strand 
Tlf. 23 43 33 06 
Mail: chapo66@gmail.com 

Kasserer  Verner Kristensen 
Strandagervej 15 
Dyngby Strand 
Tlf. 60 75 16 37 
Mail: vitus-k@outlook.dk 

 

Medlem  Børge Ravnholt Kristensen 
Strandagervej 9 
Dyngby Strand 
Tlf. 20 74 55 70 
Mail: jonasdalen12b@gmail.com 
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Dyngby Lyngs Vej- og 
Grundejerforening Generalforsamling  

Lørdag den 29. august 2020 kl. 10.00   

Boulstrup Forsamlingshus  

Dagsorden:   

. 1) Valg af dirigent   

. 2) Beretning   

. 3) Regnskab samt fastsættelse af kontingent for det kommende år  . 

. 4) Valg af:   
a) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter   

b) Revisor og suppleant   

. 5) Indkomne forslag   

. 6) Eventuelt   
____________________________________________________________________ 

Referat:   

Der mødte i alt 38 personer op udover bestyrelsen.  

1) Valg af dirigent   

Dirigent blev Flemming Hvejsel Strandagervej 11, som indledte med at konstatere 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.   

2) Beretning fra formanden   
Velkommen til generalforsamling det er dejligt at se, så mange til   
generalforsamling, i disse besværlige Corona tider. Vi vil også sige velkommen 
til  de nye sommerhusejere, dem har vi i år fået nogle stykker af. Jeg 
håber  selvfølgelig, at de bliver lige så glade for at være her, som vi er for 
området, her  er jo normalt fredeligt, og efter sådan en herlig august måned kan 
det næsten  ikke være bedre.  
Det første man ser, når man kommer ind i området , er jo vejene, vi syntes selv, 
at de er rimelige at køre på, næsten ingen huller. Vi har fornyet pullerterne 
ved bumpene, flere syntes de røde var for vejarbejd lignende, det var de også , 
men  de kunne da ses.  Flere syntes af de nye er pæne, og så kan man køre over 
dem uden bilen tager skade.  
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Vi har også opsat de nye gule børneskilte, så håber vi det hjælper lidt på farten 

Hvis vi kunne overholde af køre max 20 km, kunne bumpene fjernes, men det er 
der nok ikke sammenhold til.  

Beboerne er rimelige gode til at klippe buske og træer ud til vejen. Der er et 
par stykker, der altid skal have en påmindelse, og næsten de samme hvert år.  

Vi ved jo blandt andet, at renovationen ikke vil hente affald, hvis grenene 
hænger for langt ud, da det går ud over deres spejle.  

Der henstilles til at der ikke sættes ting ud på vejen, såsom krukker og sten, man 
bedes holde sig til skel pælene. Det er grundejerforeningen, der holder vejene.  

Bestyrelsen holder og tømmer affaldsstativerne ved stranden, så der ikke flyder 
affald ved stranden.  

Bænkene ved stranden vil vi også prøve at renovere lidt på, så de bliver lidt 
pænere.  

Der er nogle beboer, der burde tænke lidt på deres høje træer, der generer 
naboen, så der ikke kan kommer sol ned på grunden, det vil altid give et 
godt naboskab.  
Der er klaget over støj fra Dyngby hytten, jeg har været nede og tale med dem, de 
kan godt se der kan være problemer indimellem, ikke alle lærere eller 
forældre er lige gode til at styre børnene, 
Men vi skal jo være her alle sammen, så må vi jo tale om det.  

En opfordring her fra Plejehjemmet til beboerne i området, at der ikke 
bliver cyklet og kørt på stierne omkring plejehjemmet, da de er til gene for 
beboerne på plejehjemmet, det burde vi kunne efterleve.  

Kloak problemer er ukendt indtil videre.  

Vi forventer at kunne holde Sankt hans aften som vi plejer, til næste år, med bål 
og sang og taler. 

Generalforsamlingen næste år , forventer vi bliver i juni måned.  

I Odderkystens Fællesudvalg arbejder vi i øjeblikket med indsigelse mod 
placering af Kattegat broen.  

Tak til alle i bestyrelsen for godt samarbejde.  
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Kommentar til beretningen:  

 
Naboer til Dyngby hytten klager over megen støj fra lejere af hytten.   
De har rettet henvendelse til Odder og Århus Kommuner, uden det har hjulpet. For at stå 
stærkere blev der forslået, at grundejerforeningen retter henvendelse til 
Århus  Kommune, som ejer hytten, om at der kunne laves nogle klare retningslinjer for 
lejere af  hytten.  

For at undgå busser kører ned af de små sommerhusveje foreslås det, at busserne læsser 
børnene af på Saksild Strand, da vejen er asfalteret, og så kan børnene gå til Dyngby 
hytten.  

Der blev kommenteret på megen høj musik i sommerhusområdet. Der var både meninger for 
og imod. Der skal være plads til, at der kan afholdes en fødselsdag studenterfest eller 
lignende, men at musikken bedes dæmpes sidst på aftenen.  

Sankt Hans bål blev aflyst i år pga. Corona. Det forventes, at det kan afholdes næste år. 
Det blev foreslået, at bålet bliver flyttet hen foran Skovsagervejens grundejer-
foreningsgrund for enden af Lillemosevej, for at opnå en sikker afstand mellem 
sommerhuse og bålet.   

Beretningen blev godkendt.  

  
3) Regnskab samt fastsættelse af kontingent for det kommende år. 
  
Verner fremlagde begrundelse for, at der ikke blev fremlagt regnskab. På general 
forsamlingen sidste år blev det nemlig besluttet, at omlægge foreningsregnskabsår til 
kalenderåret. Regnskab for perioden 1/7/2019 til 31/12/2020 bliver fremlagt på 
næste års generalforsamling.  
Bestyrelsen foreslår 125 kr. i foreningskontingent og   
150 kr. for sommerhusejere og 300 kr. for helårsbeboerer i vejbidrag.  

Regnskabet blev godkendt. 
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4) Valg af bestyrelse  
a) Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter b) Revisor og suppleant   
Nuværende bestyrelse:   
• Flemming Jensen, Formand   
• Klaus Andersen, Næstformand   
• Lars Kristensen, sekretær   
• Verner Kristensen, kasserer  
• Børge Kristensen, menigt medlem  
• Suppleant. Ingen  
 

På valg var Flemming Jensen, Verner Kristensen og Lars Kristensen. Alle er villige 
til  genvalg.  
Disse blev valgt uden modkandidater   
Revisor Verner Hansen ønskede ikke genvalg. 
 Henning Lerche, Spongsvej 21 blev foreslået og valgt som ny revisor.  
 

Bestyrelsen konstituerede sig i ht. til vedtægterne, og ser nu således ud:  
 • Flemming Jensen, formand   
• Klaus Andersen næstformand   
• Lars Kristensen, sekretær   
• Verner Kristensen, kasserer   
• Børge Kristensen, menigt medlem  
• Revisor Henning Lerche  

5) Indkomne forslag  

Ingen.  

6) Eventuelt   
Der blev igen forespurgt til vejopbygningen. Bestyrelsens holdning er, at det er den 
rigtige i forhold til vedligeholdelse, støv og andet.  

Der blev forespurgt til flere bump. Bestyrelsen har undersøgt muligheden for 
mobile vejbump, men det er svær at fastgøre dem i det løse vejmaterale. Bestyrelsen vil 
løbende vurdere om der skal være flere fartdæmpende foranstaltninger.  
Alle opfordres til at køre langsomt i sommerhusområdet.  

Der opfordres til, at man melder sig til Nabohjælp for at sikre et trygt område.  

Problemer med mange parkerede biler på Schønausvej i løbet af sommeren. Bestyrelsens 
følger situationen.  

Tak for et godt møde. Lars Kristensen (referent)  


