
 
 
Bestyrelsen i Grundejerforeningen Gudmindrup Lyng ønsker medlemmerne en glædelig jul og et godt nyt år.  

Af helbredsmæssige årsager har vores kasserer desværre været nødt til at ophøre med arbejdet. Men vores 
interne revisor Jørgen Koesgaard, som blev valgt på sidste generalforsamling, har påtaget sig opgaven som 
kasserer, hvilket bestyrelsen er meget taknemmelig for. I begyndelse af det nye år vil opgaverne blive flyttet 
over til Jørgen Koesgaard, så vi blive klar til udsendelse af kontingentopkrævninger. Vi vil forsøge om det er 
muligt at udsende elektronisk allerede i 2015. 

Der er kommet et par nye ting på hjemmesiden.  

Der findes nu et kort, som viser lidt om vejvedligeholdelse. I lighed med sidste år, vil alle veje blive 
gennemgået inden Påske ( om vejret tillader) og i løbet af sommeren vil de "røde veje" blive skrabet med 
vejhøvl 3 gange. 

Det tegnede oversigtskortet, som viser foreningens område, er suppleret med et link til de dynamiske, 
digitale kort. Her kan man bl.a. finde vejnavne, grundejerforeningsgrænser, matrikelnumre, vandløb m.m. 

Sommerhustilsynet oplyser, at antallet af indbrud i sommerhusområdet for tiden er stigende. Lokalpolitiet i 
Nykøbing oplyser, at der forekommer indbrud i området, men ikke i større omfang end man kan forvente for 
årstiden. Typisk er der tale om 3-4 huse på samme vej samtidigt. De henviser til råd om tyverisikring på 
denne internetside: http://www.stopindbrud.dk/Sider/forside.aspx .  

Det Kriminal Præventive Råd har på deres hjemmeside, http://www.dkr.dk/indbrud-i-dit-sommerhus-1 et 
afsnit der specielt henvender sig til sommerhus-ejere – herunder råd om mærkning af indbo. Udstyr til 
mærkning kan lånes på politistationen i Nykøbing (i givet fald er det måske lettere at låne udstyret på din 
egen politistation pga. begrænset åbningstid i Nykøbing). 

Grundejerforeningen skal også opfordre medlemmerne til at tilmelde sig Nabohjælp på https://din.xn--
nabohjlp-o0a.dk/account/signup . Det mest synlige tegn er, at man så modtager mærkater til at sætte på 
huset. I sagens natur er effekten ikke så høj i et øde sommerhusområde, men de gør under alle 
omstændigheder ingen skade, og de viser at ejeren har tænkt lidt over tyverisikring. 

Endelig tilbyder Trundholm Sommerhustilsyn – tlf. 22 92 21 76 – foreningens medlemmer tilsyn for resten 
af sæsonen for 300 kr. 

Der er stadig rig mulighed for at sende billeder og ’historier’ til bestyrelsen@gudmindruplyng.dk  til upload 
på hjemmesidens historiske sektion. 

Dette nyhedsbrev findes også på www.gudmindruplyng.dk , hvor alle links er aktive – det er de muligvis 
ikke på det pr. mail fremsendte nyhedsbrev.  

Venlig hilsen  

Carsten Møller, formand 
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