
Grundejerforeningen Orøgaard 

Referat fra bestyrelsesmøde 5/6 2015 hos Dorte, Strandstien 

Afbud Birgit. 

 

1. Nyt fra formanden 
a. Nyheder:  
b. Generalforsamling inkl. bestyrelsens beretning: Bestyrelsen møder kl. 9.00, Bente  kontakter 

forsamlingshuset igen , for bekræftelse på at aftalen er på plads. 
c. Forslag fra medlem om ophør af grenordning. Bestyrelsens anbefaling er at vi prøver ordningen af i 

mindst et år, før vi træffer beslutning om ophør af ordning. Desuden vil prisen blive halvt så dyr 
som oprindelig udmeldt. 

d. ”Forretningsorden” for bestyrelsen. Når ny forretningsorden er  vedtaget lægges den på 
hjemmesiden. 
 

2. Nyt fra kassereren 
a. Status. Henning gennemgik regnskabet 

 
3. Tovholder-områderne: 

a. Stranden, herunder haveaffald, mole, borde/bænke. Nyt sæt borde- bænke er kommet. 
b. Vejene. Et par huller skal fyldes op, ellers fine veje. Vi går i tænkeboks om hvordan hastigheden 

kan nedsættes  på vejene. Bump, skilte,  andet overvejes/ undersøges.  
c. Opslagstavler og skilte. Nye skilte på Harestien, skilt ved indkørsel til  foreningen fjernet. 

Hjørnet trænger til en oprydning. Mæglerskiltene skæmmer. Dorte laver kort over plantagen til 
skiltet for når man kører ind i plantagen. Flemming bestiller de resterende skilte til vejene. 

d. Brandskur- og beredskab. Intet nyt, udstyret tjekket. . Flemming tjekker brandinstruksen og 
melder ændringer  til Dorte, der lægger det på hjemmesiden. Ved større grillarrangementer 
kan der lånes sikkerhedsudstyr hos Flemming. 

e. Arbejdsdag. Opgaverne gennemgået.  
f. Hjemmesiden. Nyeste nyhed øverst, Dorte sletter når nyheden ikke aktuel mere.,  
g. Sommerfesten. Bente tovholder, man kommer med  mad til fælles bord, egne drikkevarer, 

stole, bestik m.m. Der bliver opsat tre griller. Lotteri med spændende præmier…. 
 

4. Vandværket 
a. Status reparationer. Siden sidst: Flemming har siden reparationen brugt 45 timer som 

tilsynsførende, bestyrelsen anbefaler en erkendtlighed. Henning fremlagde status på 
regnskabet. Alf orienterede  om forløbet for reparationen af rentvandstanken inkl. det dyrere 
tilbud. Indeholdende en fuldstændig  oprydning og fremtidssikring. Arbejdet er nu færdigt, og 
der tages vandprøve på mandag. 

 
5. Evt. En snak om hvordan vi bedst muligt viser hensyn med larmende maskiner.  Vi har vedtægter 

der  anbefaler brug 10-13 i weekenden, orienter evt. naboen ved overskridelse af tiden. 

 


