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Referat - bestyrelsesmøde NyrupUdlodder 

 

 

Lørdag den 4. September 2021 kl 10:00  blev der afholdt bestyrelsesmøde på Skovsvinget hos Wener 

Lucas.  

 

Mødt var: Werner Lucas, Lone Jamrath, Erik Lauridsen og Lisbeth Rosenberg og Niels-Jørgen 

Hansen.  

 

31. oktober 2021 

 

1. Godkendelse af referater.  

Referater fra generalforsamling blev kommenteret. Lone Jamrath havde to faktuelle rettelser til referatet. 

Referatet godkendes med disse rettelser.  

 

Det ene var antalsændring på antallet af fremmødte og det andet en rettelse vedrørende periodelængde af 

bestyrelsesposten af en af de nye bestyrelsesposter. Vedrørende periodelængde af bestyrelsesposten, så 

blev der på generalforsamlingen valgt to nye bestyrelsesmedlemmer: Erik Lauridsen og Lisbeth 

Rosenberg. Erik blev valgt for en toårige periode. Lisbeth gik ind som suppleant for Svend Erik Hansen, 

der meddelte afgang under generalforsamlingen. Dette indebærer at Lisbeth er valgt for en 1-årige 

periode.  

 

Bestyrelsen diskuteres derefter opgavernes fordeling. Der er følgende arbejdsopgaver: 

 

Svare på henvendelse på medlemmer Bestyrelse 

Kontakt med offentlige myndigheder Bestyrelse 

Vejvedligeholdelse  Arbejdsgruppe 1 

   Arbejdsgruppe 2 

Økonomi og bogholderi  Lone Jamrath 

Foreningens hjemmeside  Niels-Jørgen Hansen/Erik Lauridsen  

 

Den foreløbige fordeling af arbejdsopgaver er angivet. 

 

 

2. Vedligeholde af veje 

 

Der arbejdes videre med den model for vejvedligeholdelse, som den tidligere bestyrelse havde lagt op 

til. Der nedsættes et arbejdsudvalg som skal konkretisere de overordnede ideer om standarder, 

metodevalg, entreprenørgennemgang og opsyn.  

 

Der blev aftalt at nedsætte arbejdsgrupper som arbejder selvstændig og rapporterer tilbage til 

bestyrelsen: 

 

Den foreløbige arbejdsgruppe er: Lisbeth Rosenberg, Niels-Jørgen Hansen, Werner Lucas. 

 

I forbindelse med vejvedligeholdelsen skal foreningen oversigt over veje opdateres og det skal fremgå 

af hjemmeside og af vedtægter. 
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Der skal ligeledes ske en kortlægning af omkringliggende grundejerforeninger og deres 

kontaktpersoner. 

 

 

 

 

 

3. Drænudvalg 

 

Der arbejdes ligeledes videre med drænproblematikken i forbindelse med drænet på Moselodden 

herunder regler for spuling og eventuel brugerbetaling. 

 

Den foreløbige arbejdsgruppe er: Lisbeth Rosenberg, Werner Lucas 

 

 

4. Øvrige udvalg  

 

Vedtægtsændringer: Udvalget blev nedsat under den forrige bestyrelse og har deltagelse af Lone 

Jamrath og Niels-Jørgen Hansen. Der var input under generalforsamlingen, som skal inddrages i 

udvalgets arbejde. 

 

 

 

5. Hjemmeside  

 

Her tager Niels-Jørgen kontakt til Sven Erik Hansen med henblik på en overdragelse og en 

administration af hjemmesiden. Der er aftalt at Erik Lauridsen skal overtage denne opgave, så snart det 

er muligt. 

 

 

6. Eventuelt 

 

Vejbidrag 

 

Under eventuelt blev det diskuteret om bidraget til vejvedligeholdelse af Udlodden fra 

grundejerforeningen Strandvang II skulle ændres. Dette var en diskussion der var startet i en foregående 

bestyrelse. Efter gennemgang af fakturaer fem år tilbage samt en beregning af andele (Starndvang II har 

25 medlemmer og Nyrup Udlodder 234) blev det besluttet ikke at regulere og rette henvendelse i denne 

omgang, da beløbet var i omegnen af 1000 kr. 

 

Regnskab  

 

De aktuelle tal er pr.  4. september følgende: 

 

Driftsstatus: Overskud på 55.433,- og en egenkapital på 116.890,-. Største udgiftsposter er 

vedligeholdelse af badebro 23.800,- Veje 21.610,-. 

 

 

 

Werner Lucas     Lone Jamrath  
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Erik Lauridsen      

 
 
 Lisbeth Rosenberg     Niels-Jørgen Hansen 
 


