
Nyhedsbrev til medlemmer i GF Tre Lyng 

Efter en varm sommer er vi nu så småt inde i efteråret med de udfordringer, der følger. 

Bestyrelsen har som sædvanligt haft mange henvendelser fra medlemmerne omkring forskellige 
problemer, lige fra veje, indklipning og trailerudlån, til problemer med overdragelse af ejendomme, 
tinglysninger og kontakt til landmåler og advokater. Husk i øvrigt, at alle henvendelser til bestyrelsen, skal 
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. Primære Veje 
Som sædvanligt har der været klager over steder på vore veje. Det kan være svært at forstå, at der 
ikke konstant kan ”slukkes ildebrande” så længe vejene er farbare, men at man er nødt til at samle 
sammen, samt at der er lagt en plan vedr. vejvedligeholdelse. Desuden spiller vejret ind, da man 
ikke kan reparere veje i al slags vejr. 
PT ser vejene fine ud og lad os håbe at vejret er med os. Desuden er der allerede nu planlagt, at 
Alleen, Haraldsvej, Kristinevej og Matolievej skal have pålagt et ekstra lag grus efter den næste 
skrabning. Det ekstra lag grus skal kompensere for slitagen og sætninger. 
 

2. Udlån  
Vores nye hænger bruges flittigt. Desværre har det vist sig, at nogle behandler den uansvarligt og 
returnerer den med flere skader, også uden at gøre opmærksom på det.  
Det betyder desværre, at vi allerede nu skal have den til reparation, hvilket er ærgerlige udgifter for 
foreningen. Ordningen har hidtil hvilet på tillid, og ved at kontakte Ole, hvis der skulle være sket 
noget. 
Uheld og fejlbetjening kan jo ske, men SKAL rapporteres senest ved tilbageleveringen. 
Så venligst, pas på det du låner, aflever i samme stand (rengjort) og giv besked, hvis der er fejl eller 
mangler, både når du modtager eller afleverer. 
 

3. Hjertestartere 
2 hjertestartere af 3 er nu installeret  
Den ene er opsat på Egeskovvej 2.  
Den anden på Symfonivej 12 
Begge er belyst og sidder i overdækket carport. 
Den tredje hjertestarter forventes opsat i løbet af efteråret. 
De vil snarest blive registreret via Trygfonden 
 

4. Rabatter 
Vore rabatter mm 
Som bekendt skal rabatter være farbare. Derfor skal der klippes ind og der må ikke ligge genstande 
som træstammer og sten i/på rabatten. Husk, at dette er et MYNDIGHEDSKRAV 
Mange steder er der placeret ulovlige sten i rabatten, især Gudmindrup Skovvej er plaget. 
Du/I skal sørge for, at stenene ligger indenfor egne skelpæle.  
I tilfælde af, at dette ikke sker, bliver bestyrelsen nødt til at overdrage problemet til Odsherred 
Kommune, der kan foretage flytningen på grundejers regning. 
 



5. ”Vild med vilje” 
Desværre har det ikke været muligt at afholde en fælles samling omkring vores fælles grund på 
Gudmindrup Skovvej. Vi satser på foråret, hvor vi samtidig vil invitere en af naturvejlederne til at 
fortælle om ”Vild med vilje”, også i sommerhusområderne. 
 

6. Møde med Vejlaugsrepræsentanter 
Der er indkaldt til møde med vej-og grøftelaugsrepræsentanter d. 16. oktober. Vi håber at se så 
mange af jer som muligt. Du kan på hjemmesiden se navne og telefonnumre på dine repræsentanter. 
 

7. Møde i GHT 
Søndag d. 23. oktober afholdes der medlemsmøde i dit vandværk, GHT.  
Det foregår i Stenstrup Forsamlingshus kl. 10.  
Vi opfordrer alle til at møde op og vise interesse for jeres private vandværk, som er ejet af 
medlemmerne. 
Se: www.ghtvandværk.dk 
 

8. Der blive afholdt bestyrelsesmøde ultimo oktober måned 
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