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Bylaugsmøde d. 17-11 2014 hos Bente 
Afbud fra Tina 
 
Dagsorden : 
 

1. Juletræstænding 
Fremadrettet vil juletræstændingen allerede starte kl. 18.30 af hensyn til familier med 
mindre børn som skal hjem og sove. 
Der blev uddelegeret opgaver og aftalt at mødes til at rigge til onsdag kl 17 
Marianne sørger for gave til John og Inga. 

2. Referat fra møde med Teknik og miljø 
Henrik, Jutta, Connie Skovbjerg og Peter Christiansen, Stolbro har været til møde med 
Teknik og miljø d.9.oktober. 
Vi skulle vide lidt om hvordan med bl.a. skilte i Dyndved (omkring det at få hastigheden 
ned) og tiltag ved Dyndved Hav, samt sti til Stolbro Hav langs vandet. 
Vi fik at vide at skiltning med f.eks. Legende Børn skal stå på privat grund. Hvorfor vi 
hører om det evt. kan få lov til at stå ét hos Gert og Margrethe og ét på Dyndvedgade 
6. Vi fik lovning på at få opstillet en fartviser (som allerede er gjort) 
Ellers skulle vi henvende os til Land og natur med vore planer for stien og forskønnelse 
ved Dyndved Hav. 
Vi fik mange gode råd med derfra. 

3. Referat fra møde med Ebbe Enøe og Erik Erbs 
Henrik og Peter Christiansen Stolbro satte ikke mindre end 3 kommunefolk stævne i 
”Skippers minde” ved Stolbro hav d.10 november. 
Resultatet af mødet blev, at der bliver etableret en sti fra Dyndved Hav til Stolbro Hav 
(ved den gl. skole). Kommunen sørger for grus og broer over div. Udløb og bække. Vi 
(Dyndved og Stolbro bylaug) laver arbejdet med at lægge grus ud og Peter Christiansen 
lægger jord til. 
Stien satses på at skulle være færdig ved sæsonstart i foråret. 
Herefter skal vi igen have møde med Ebbe Enøe om hvad der skal være af skilte, 
navngivning af stien m.m. 
Vi havde også spurgt til en shelter i skoven- her skal vi have fat i Skov og 
Naturstyrelsen.  
Borde og bænke sørger vi selv for (økonomisk og praktisk) 
Ang Toilet – tages det med på mødet når stien står færdig. 
Ved ovenstående møde blev det ligeledes aftalt at stien til Egen holdes af kommunen.  

4. Udviklingsplan 
Vi skal have lavet udviklingsplanen færdig og sendt til Connie. Hvorfor bestyrelsen 
bedes nærlæse den og sende rettelser og kommentarer til Jutta snarest, gerne inden 
jul. Husk at godkende mottoet hvis i kan. 

5. Tiltag i forhold til tryghed i Dyndved 
Der er foreslået at der søges om en gratis hjertestarter til byen. Dette ville medføre en 
udgift til forsikring, varme til skabet den skal opbevares i m.m. 
Det besluttedes at idet Akutbilen kan være i Dyndved ret hurtigt er det ikke nødvendigt. 
Der var forslag om 1.hjælpskursus til folk i byen i stedet. 

6. Hatighedsmåling 
Hastighedsmåleren er allerede sat op. Vi vil dog gerne have dataene herfra så vi kan få 
be- eller afkræftet om der rent faktisk køres for stærkt. 
Jutta har kontaktet Veje og trafik ang. Dette. Ingen svar endnu. 
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7. Evaluering af Byfest 

Der har kun været positive tilbagemeldinger og det var rigtig dejligt at flere som ikke 
plejer at deltage i bylalugets arrangementer havde fundet vej. 
Maden var god, musikken var super – det gav stemning. Alt i alt en god aften. 
 
Fra arrangørerne skal lyde, at der var meget arbejde til 3, hvorfor det foreslås at der 
næstegang er flere. 
Det foreslås at der på generalforsamlingen nedsættes et Byfest- udvalg på 6-10 prs.  
 

8. Evaluering af loppemarked 
Det var en hyggelig dag og stemningen var god. Der var 14 boder. Flere har meldt ud 
at de gerne vil deltage igen næste år. Der skal dog annonceres mere – en del vidste 
ikke at det var. God ide at lave det igen i 2015. 

9. Referat fra legeplads inspirationstur 
Marianne, Tina, Mette, Bente og Jutta har været på inspirationstur til forskellige 
legepladser i nærheden. Vi var enige om, at hvis vi skal have en legeplads i Dyndved 
skal det være en naturlegeplads.  
Arbejdet med legepladsen er dog henlagt til vi helt præcis ved, hvor vi kan etablere én. 
Snakken faldt på Ammis gård. Som jo lige er solgt til Brian Petersen og Henrik 
Jørgensen på Stolbrolykke, men som sælger bygningerne. Her ville være plads til både 
børn og voksne! 
Henrik H kontakter Connie ang. Hvordan man som bylaug kan købe en martrikel. 
Mette kontakter sin svigerfar for at høre nærmere, idet han ved en masse om at søge 
fonde m.m.  

10. Økonomi 
Medlemstallet er 73, hvilket godt kunne være bedre. Derfor vil vi på 
generalforsamlingen høre om der er en frivillig eller to som vil samle kontingent ind. 
Folk glemmer at overføre til Bylaugets konto. 

11. Evaluering af tur til Naturmælk 
Ca 30 meget interesserede deltog i turen til Naturmælk i Tinglev. Det var en rigtig god 
og hyggelig tur. Hvor vi blev vist rundt samt fik mejeriets historie. Der var ostebord og 
kaffe og eneste MEN var, at der godt kunne have været lidt mere brød.  

12. Pjece til nye i Dyndved. 
Der blev uddelt et forslag til pjecen vi vil give til nye der flytter til Dyndved. Der blev 
foreslået at den kopieredes hos grafisk arbejde. Det besluttedes at det først prøves på 
en bedre kvalitet af papir og at Bente så printer. 
Bestyrelsen bedes nærlæse pjecen, sende kommentarer/ rettelser og evt. godkende 
den. Sendes til Jutta snarest.  


