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Referater og regnskaber 
På hjemmesiden findes nu alle de referater fra generalforsamlinger og de 
regnskaber, som bestyrelsen er i besiddelse af. Desværre er der en del huller, som 
nok aldrig vil kunne lukkes helt. Har du gemt gamle referater og regnskaber, vil 
bestyrelsen gerne låne dem, så de kan komme på hjemmesiden. Det drejer sig 
aktuelt om følgende dokumenter: 

 
Referater: 

1951-1960, 1962-1970, 1972-1974, 1977-1978, 1980, 1985-1988 og 1999. 
 
Regnskaber: 

1951-1967, 1978-1979, 1982 og 1986-1987. 

Lyseng Idrætscenter 
” Vi bor 23.000 mennesker i Højbjerg, Skåde og Holme. 8270-området er større end de 
fleste danske provinsbyer og huser masser af aktive børn, unge og ældre. 
Idrætsforeningen Lyseng tæller 2500 medlemmer, og 2000 familier har dagligt berøring 
med Lyseng. Men vi har ingen idrætshal.” 

Denne tekst er taget fra det prospekt, som Fonden Lyseng Idrætscenter har lavet om 
den nye idrætshal på Lyseng. Fonden sælger i øjeblikket mursten i hallen til 1.000 kr. 
pr. stk. Der er allerede solgt over 550 mursten til både private og foreninger. 

Vi har i bestyrelsen besluttet, at Ejerlavet Niels Bjerres Vej køber 2 mursten. Den nye 
hal vil være et stort aktiv for både ejerlavets nuværende og kommende beboere og vil 
ikke ligefrem gøre huspriserne lavere. 

Følg projektet på www.lyseng.dk/hal 

Vedligeholdelse af fællesarealer 
Med hensyn til ukrudtsbekæmpelse og hækklipning har vi besluttet for sidste gang 
at spørge beboerne, om ikke der er én person, der vil påtage sig denne opgave. 

Den pågældende beboer vil få et gavekort efter eget valg til 2.000 kr. Interesserede 
skal henvende sig til bestyrelsen senest d. 12. juni 2006. Hvis bestyrelsen ikke 
modtager en henvendelse, vil opgaven blive løst med ekstern hjælp. Dette vil 
givetvis blive noget dyrere, men er nødvendigt. 

Vi har forsøgt at præcisere opgavens art: 

• Klipning af hæk omkring tørrepladsen ved Vaskehus Øst og klipning af hæk 
der grænser op til petanquebanen 2 gange årligt, juni + september. 

• Ukrudtsbekæmpelse i bed ved petanquebane, på petanquebane, på 
tørreplads ved Vaskehus Øst og på stier fra Niels Bjerres Vej og ind til 
Vaskehus Øst og Vaskehus Vest 1 gang månedligt, april-september. 
Ukrudtbekæmpelse med sprøjtning skal ske med eddikesyreblanding. 



Vedligeholdelse af vaskehuse 
På generalforsamlingen blev det besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med udbedring af 
vaskehusene, selvom den store ombygning ikke blev til noget. 

Vi forestiller os, at udbedringen kan ske i 3 etaper. 

1. etape: Nye døre til begge vaskehuse med fælles nøglekodning samt ny nøgle til alle beboere 
Nye sternbrædder til begge vaskehuse. 

2. etape: Nye vinduer til begge vaskehuse. 

3. etape: Tagpap ovenpå skifertagene på begge vaskehuse. 

Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på 1. etape. Mere om dette I næste nyhedsbrev. 

Petanqueturnering 
Søndag d. 28. maj kl. 14. afholdes petanqueturneringen ved Vaskehus Vest. 

Bestyrelsen vil sørge for øl og vand samt præmie til vinderne. 

Vin, kaffe, te og kage medbringes af beboerne. 

Tilmelding er ikke nødvendig. 

Velkomstfolder 
Velkomstfolderen er blevet opdateret og kan downloades fra hjemmesiden. 

Ejerlavets redskaber mm 
Vi minder om, at ejerlavet har en højtryksrenser, som er god til fx vask af havemøbler. 

Bestyrelsen kigger på anskaffelse af dels en god kantklipper med batteri, dels en ny, bedre og 
større teltpavillon. 

Skilt “Pas på mig” 
Bestyrelsen opsætter vores nye fartbegrænsningsskilt ved nr. 8  tirsdag d. 9. maj kl. 19. 

Hjælpende hænder og velmenende gode råd skal være velkomne. 

Loppemarked 
Loppemarked lørdag d. 20. maj 2006 kl. 11-16 er nu en realitet! 10 huse har foreløbig meldt sig til. 

Der er annonceret på markedskalenderen.dk, dba.dk og guloggratis.dk. Derudover vil der blive 
hængt opslag op i alle butikker i området. 

Vær med til en festlig og hyggelig dag. Har du endnu ikke meldt dig til, så ring på tlf. 8627 6257. 

Planlægningsmøde søndag d. 14. maj kl. 16 i haven nr. 33. Selv om du ikke selv har lopper at 
sælge, kan vi altid bruge dit selskab og din hjælp. 

Bestyrelsen har bevilget 500,- kr til arrangementet. 

 

 

Venlig hilsen bestyrelsen 

Torben, Maiken & Uffe 


