
Nyhedsbrev GF. Tre Lyng 
Husk venligst, at alle henvendelser til bestyrelsen, stadig og kun kan ske på post@tre-lyng.dk og ikke via 
Facebook, som er en service fra medlem til medlem. Du er også velkommen til at ringe. Telefonnumre på 
www.tre-lyng.dk 

1. Siden sidste nyhedsbrev har der d. 16. oktober været afholdt det årlige møde med vores vej- og 
grøftelaugsrepræsentanter. Mødet var velbesøgt og kun et vejlaug var ikke repræsenterer, men 
havde i forvejen fremsendt info om årets forløb.  
Man var enig om, at vejret havde været ”nådig” overfor vore veje. Man syntes også om ideen om at 
iværksætte reparationer på udvalgte steder, med andre teknikker, end hidtidig brugt.  
Der er udarbejdet referat, som er tilsendt alle repræsentanterne. 
 

2. De 2 hjertestartere på Egeskovvej 2 og Symfonivej 12 vil snarest muligt blive registreret via 
Trygfonden, så de vil blive synlige for både ”hjerteløbere” og andre brugere. 
Den 3. venter stadig på at kunne blive sat op. 
 

3. På mødet i GHT Vandværk d. 23. oktober, blev endnu et medlem af GF Tre Lyng valgt ind i 
repræsentantskabet. Vore fire repræsentanter er nu Gurli Rønnekilde, Flemming Hansen, Leif 
Hansen og Niels Christian Juul. 
Hold dig i øvrigt orienteret på www.ghtvandværk.dk  
 

4. Bestyrelsesreferat fra bestyrelsesmøde, afholdt d. 29/10, vil snarest blive lagt ud på hjemmesiden, 
sammen med de tidligere referater. 

 
5. Foreningen betaler til både administrativ bistand (primært bogføring og vedligeholdelse af 

medlemsregister) og flere forskellige IT-systemer (hjemmeside, arkiv, mail, regnskabssystem, bank, 
PBS, medlemsregister, booking kalender). Kassereren vil gerne have hjælp til at kortlægge vores 
behov og finde den rette samlede løsning til den billigste pris. Skriv til kasserer@tre-lyng.dk hvis du 
kan og vil hjælpe os med dette. 
 

6. Endelig må vi desværre meddele, at vores mangeårige bestyrelsesmedlem, Ole Schmidt, har besluttet 
at stoppe i bestyrelsen, hvorfor Poul Faber, er indtrådt i bestyrelsen pr 1/11. Poul har stor erfaring 
og er nu ansvarlig for både de primære veje og grøfterne.  
Vi beklager, at Ole, der igennem over 15 år, i den grad har været med til at præge udviklingen i GF 
Tre Lyng, med sine mange initiativer og gode ideer, har valgt at stoppe allerede nu, inden den 
kommende generalforsamling. Mange vil komme til at savne Oles altid venlige og hjælpsomme 
væsen. 

 
7. I forhold til udlån og opbevaring af foreningsredskaber (trailer, brændeflækker mm) har Ole indvilget 

i, for en periode, stadig at passe ordningen, dog senest til generalforsamlingen i påsken. Vi søger 
derfor et eller flere medlemmer, som vil varetage bookning, udlån og opbevaring m.v., gerne året 
rundt. Der er mulighed for at modtage et honorar for at løse opgaven. Kontakt gerne Holger Bloch 
Olsen, holgerblocholsen@gmail.com for nærmere information.  

  
Bestyrelsen for GF Tre Lyng 
20. november 2022 


