
Referat BM 11 april hos Dorte, Strandstien 
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter tilstede. 
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A. Forårsbrevet udsendes i kommende uge sammen med vandopkrævning og indkaldelse 
til GF 

B. GF i i det genåbnede forsamlingshus d. 20 juni. Bente bestiller både lokale, ostemad og 
kaffe + øl og vand til ca 30-40 personer. OBS: I forårsbrevet stod at GF bliver afholdt på 
kroen. 

C. Birgit ønsker input til næste møde 
D. Bente står som koordinator for sommerfesten d. 20 juni, telt opsættes fredag d.19 fra 

kl 16 
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            A Regnskab og budget fremlagt  
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A.  Flemming holder et møde med Bo Møller ang. afhentning af grenaffald i stedet for 
flisning. Der efterlyses desuden en ”bålmakker” til Flemming til afbrænding af 
haveaffaldet til Skt. Hans. Birgit søger tilladelse hos kommunen til afbrænding af bålet. 
Henning bestiller nyt bord- bænkesæt til at erstatte det mest medtagne af de gamle. 
Trappe og bådebro opsættes af Flemming og Bjarne, Birgit retter henvendelse til Rene 
ang. rustpletter på molen. Dorte og Birgit undersøger forhold omkring trampestierne, 
hvem vedligeholder m.m. 
B.  Dorte retter en forespørgsel om pris på asfaltering af Orøgaardsvej til firma. 
C.  Skilteparken for enden af Orøgaardsvej trænger til at blive saneret, skilt ved 
nedkørsel til plantagen arbejder Flemming på. 
D.  Der trænger også til en oprydning ved grusbunken ved skuret, det ser  rodet og 
uskønt ud når man kommer til plantagen. Dorte snakker med Peder P om grusbunken. 
E Flemming, Henrik og Dorte er tovholdere. Foreløbige opgaver: oprydning på 
vandværksgrunden, skilterenovering, askebæger ved bænken, maling af borde- 
bænkesæt m.m Frokost  ude ligesom sidste år. 
F: Der skal laves en ny tekst/ billede til brandinstruktionen. 
G –  
 
 

4.          Vandværk 
A. Siden sidst: Vandindvindingstilladelsen er fornyet- en 30-årig aftale. I den 
forbindelse skal vi dokumentere tilstanden af vores rentvandstank, hvilket er gjort af 
DANWATEC med følgende resultat: Vandet er uklart,  og der er forskellige forhold, der 
kræver handling fx rør, træer ( Vejgårds), tankrenovering m.m. Alf har indhentet tilbud 
desangående til 71.000 + moms. Dette udføres evt i uge 17. Der laves samtidig en 
filteranalyse. Der vil kortvarigt blive lukket for vandet. Info i forårsbrevet og på 
hjemmesiden. 
Der har været et møde med vandværkerne, landmændene og kommunen ang. 
vandkvaliteten og fremtidsplanerne for vandforsyningen påOrø. En nødforbindelse til 



Næsby Vandværk vil koste mellem 140.000 og 225.000 kr. Det skal overvejes om vi på 
sigt skal have en sådan etableret. 
Flemming har åbnet hanen ved stranden og har udledt 6m3 vand så rusten forsvandt. 
Der indkøbes rundstokke til afmærkning af målerbrønde. 

 
B.  
Henning foreslår en regulering af Flemmings honorar så det stiger fra 4000- til  5000 
kr. Alfs honorar dyrtidsreguleres. Vedtaget. 
C 

             se punkt A 
             D  
              Regnskab og budgetforslag gennemgået ved Henning. 
 
 
5.        EVT  
            Lars foreslår solceller til vandværket, så det kan være selvforsynende. 
            Lars er kontaktperson i forhold til etablering af et trailerlaug. 
 

 
 
 

 
 


