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1: Nuværende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter skal sidde vederlagsfrit i foreningen. Dvs. 

at de ikke skal betale kontingent til foreningen som øvrige medlemmer. Grunden er det 
stykke arbejde, de ligger i foreningen, beretter denne lille erkendelse. 

  
2: Vi skal have flere skilte op i området med farten, som er fastsat til 40 km. Som det er i dag, 

står der skilte ved indkørslen ved Lyngvej og ved Pilevej og ved begge veje, står de steder, 
hvor det er nemt at overse dem. Og med de   mange gæster og turister i området, kommer 
farten nemt over de 40 km. i timen. Forslaget er, at der sættes mindst 2 skilte op på Lyngvej, 
2 skilte på Pilevej og 1 skilt på Polderevsvej, så farten kan komme ned.  

 
 Udpluk fra lokalplan 73: 
 
3:  Ifølge lokalplan nr. 73:  

  7.2 Bygninger må ikke opføres med mere end én etage uden mulighed for indretning af 
udnyttelig tagetage. 

  7.3 Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 7,0 meter 
over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. 

  7.4 Bygningernes facadehøjde, bortset fra gavltrekanter, må ikke overstige 3 m målt fra terræn 
(niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade. 

 
Dette betyder, at vi på grunde på mellem 600 og 700 m2, kan få huse på 7 meter i højden og 

ca. 100 m2 i grundplan.  
 
Dette anser jeg ikke som sommerhuse, men som helårshuse. Ved at vi har mulighed for at 
opføre disse ”små slotte” fjerner vi netop hele charmen ved vores område. Og med de små 
grunde vi har, er der også stor risiko for, at 7 meter i højden, tager naboernes solmuligheder. 
Og hvorfor også give en byggehøjde på 7 meter, når der ikke må bygges en 1 etage på 
boligen?? De 7 meter giver dette netop mulighed for 1. sal indrettes som bolig, men uden 
byggetilladelse.  
Mit forslag er, at vi indstiller til kommunen, at lokalplan nr. 73 laves om, så vi får en max 

byggehøjde på 4,5 meter. 
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