
Grundejerforeningen Orøgaard 

Mødet afholdes hos Dorte  på Strandstien. 

Referat bestyrelsesmøde d. 6 maj 2017 kl 9.00 

1. Gennemgang af seneste referat, herunder orientering om mødet om naturfredningen af 
nordøen, som Henrik, Bente og Flemming deltog i. Henrik Jørgensen, der står for 
projektet, har tilbudt at komme og gå en tur med interessenterne fra 
grundejerforeningen, hvilket vi siger ja tak til. Henrik kontakter.  
Fremover kan vores fællesarealer anvendes som tidligere.  

 

2. Nyt fra formanden 
Medlemshenvendelser o.a. 

             Fredelig periode uden mange sager.  
 

3. Gennemgang/status ansvarsområder 
Vejene: Orøgårdsvej meget medtaget, idet forventers at FORS genetablerer. Spejlene 
ligeledes ødelagt, disse forventes også erstattet.  
Fibernet kommer ikke til nordøen. da der nu forlanges 60% ’s tilslutning. 
Kloak: En snak om de forskellige tilbud, der er. Det er stadig op til den enkelte grundejer 
at kontakte entreprenør, bestyrelsen har ingen anbefalinger. 
Vandværket: Der er sat skydeventiler op , da der alligevel skulle graves. Der er ligeledes 
lagt nye vandledninger flere steder. 

 
4.  Regnskab 

Grundejerforeningens regnskab for 2016 gennemgået ved Alf. Regnskabet revideret og 
klar til fremlæggelse på GF. Der er et mindre overskud, da udgifterne til reetablering af 
vejene i år primært påhviler Fors. 
Regnskab for vandværket gennemgået ved Alf og Henrik. Der er genereret et overskud, 
hvilket skyldes, at  Enghaven endnu ikke har fået deres tilbagebetaling. Alf deltager i et 
møde på torsdag i Hillerød I Danske Vandværker.  
Fremover vil kontingentet til grundejerforeningen blive opkrævet sammen med anden 
opkrævning til vandværket.  

 
Budget 2018. En kort orientering om budgetterne for grundejerforening og vandværk. 

Disse fremlægges til GF.  
 

5. Generalforsamlingerne 
Generalforsamlingen bliver d.17/6 kl 10 i forsamlingshuset. Henrik udarbejder beretning 
og der udsendes indkaldelse med dagsorden snarest.  
Næstformand Dorte på valg.  Bestyrelsen foreslår, at Alf genindtræder som 
næstformand. 
Bestyrelsen foreslår Tina Lundsteen  til kassererposten.  
Karen på valg. Modtager valg, såfremt andre ikke stiller op. 
Revisorsuppleant på valg, da Jesper har overtaget revisorpost fra fra Per Sjøsted. 



Begge suppleantposter  på valg.  
 
Henrik udsender  indkaldelse til GF med indkomne forslag og skema, og sørger for 
vingaver til dirigent og revisor. 
 

 
6. Arrangementer 

Arbejdsdagen 27/5 kl. 10, Bente sætter skilt op. 
Arbejdsopgaver:  

• Maling af borde- bænkesæt 

• Grave dræn ud 

• Vaske bom 

• Trappe og bro ved molen, hvem køber materialer ? 

• Buskrydning og klipning på vandværksgrunden 
 

Grundejerkomsammen 17/6 kl 15: Bente er tovholder på arrangementet.  Teltet 
opsættes om fredagen.  

 
7. Diverse punkter: 

Ingen punkter. 
 
Referent  
Karen  
  
 
 

 

 


