
Nyhedsbrev d. 1. juli 2022. 

 

Hjertestartere. 

På generalforsamlingen blev det besluttet at investere i 3-4 hjertestartere til ophæng i foreningen. 

Vi røg selvfølgelig ind i problemer med at få dem leveret, da der pga. situationen i verden er 
levringsproblemer. I denne uge fik vi lovning på de 2 første, som bliver installeret hurtigst muligt, 
når de modtages, formentlig ultimo juli måned. 

Flere medlemmer meldte sig både under og efter mødet med tilsagn om mulighed for placering i 
deres carport. Vi har selvfølgelig set på de tilbud, der var, og valgte derefter 3 placeringer, der 
dækker mest muligt af området, og hvor der var strøm. 

Men en stor tak til alle, der tilbød at ”lægge hus til”. 

De to første hjertestartere bliver placeret på henholdsvis Egeskovvej 2 og Symfonivej 12. Den 3. 
hjertestarter vil, i løbet af efteråret blive placeret på Havebovej 14. Alle tre placeringer er ud mod 
brede veje og der er mulighed for at parkere ved stedet. 

Desuden er der nu også en hjertestarter på Golfvej 16, Charlottevej 12 samt ved Haveje på 
Gudmindrup Strand. Desuden vil Livredderne på Stranden være udstyret med hjertestartere i 
dagtimerne. 

 

Fællesgrunden på Gudmindrup Skovvej. 

Desværre var det ikke Tre Lyng, der løb med ekstrapræmien, selvom der var meget ros til 
projektet. Vi mangler stadig at få hjemmesiden helt færdiggjort, men venter på nogle input fra en af 
vore konsulenter. 

Konsulenterne, Jørgen Stoltz og Henrik Grüttner har desuden tilbudt at fortælle grundejerne i Tre 
Lyng om måder at lave sin sommerhusgrund om til ”Wild Natur”. Nærmere om dette senere. 

I vil få en invitation. 

Men gå en tur på grunden, den er jeres og børnene kan følge sporene ind i ”skoven”. 

 

Petanquegrunden på Alleen/Herlufholmsvej. 

Petanquebanerne og området er sommerklargjort.  

Petanquekugler til børn er langt om længe lagt i den grønne postkasse. De blev indkøbt for 2 år 
siden, men pga. Covid -19 og smittefare, var det ikke muligt at etablere ordningen før i år. Men nu 
ligger de der til låns for alle børn og barnlige sjæle. 

Hvis der er medlemmer (Voksne), der har mod og lyst til at starte en petanqueklub, står vi gerne til 
rådighed og formidler kontakt til andre interesserede. Ved generalforsamlingen blev tanken luftet at 
et af vore medlemmer. 

Efterlysning af interesserede via Facebook kunne måske være en god ide. 



 

Støvbekæmpelse 

Foreningen har tidligere tilbudt, at beboere på primære veje kan afhente støvbinding og selv 
fordele det på veje, der er særligt udsatte. Dette har vi besluttet at genindføre. Yderligere info 
senere. 

 

De primære veje. 

Det er besluttet, at Havebovej, der er områdets mest benyttede vejstrækning, vil blive istandsat 
hurtigst muligt. Yderligere er der afsat midler nu og her til Bregentvedvej og Dragsholmvej. 

 

Hjemmesiden 

PT kan vi desværre kun berette, at der fortsat arbejdes på en løsning. Foreløbigt kører den gamle 
hjemmeside fint videre med løbende opdateringer. 

 

Udlån af foreningens udstyr 

Såvel trailer som den nye flækker kan bookes via hjemmesiden. (Husk først at registrere dig som 
låner). Husk at levere foreningens udstyr tilbage i samme stand som modtaget. Skulle der være 
opstået en skade, skal du orientere om det. 

Foreningens flismaskine egner sig kun til meget tynde grene. (Kræver min 13amp sikring) 

Herudover råder foreningen over waders og en metaldetektor, hvis du skal i grøften eller finde 
skelpæle.  

For reservering og afhentning, ring til Ole Schmidt. 

 

Indklipning, rabatter mm. 

Indklipning skal ske efter kommunens forskrifter, dvs., at rabatter skal holdes fri i både højde og 
bredde. Har du sten, træstammer og andet liggende i rabatten, skal de fjernes eller placeres 
på egen grund, bag skelpæle. 

 

Fibernet 

Da vi ved/formoder, at en stor del af foreningens medlemmer abonnerer på fibernet via Fibia, vil vi 
undtagelsesvis gøre opmærksom på et opslag på Tre Lyngs Facebook side, vedr. prisstigninger. 

 

Bestyrelsen for GF Tre Lyng 

 

 


