Referat af
BESTYRELSESMØDE
Lørdag den 13.02.2010
på Orø Kro

______________________________________________________________________________
Tilstede: Jane Krog, Hanne Skov, Ole Olesen, Bjarne Højlund, Flemming Bohnen, Henning Peterslund og Birgit
Friis Petersen.
Afbud: Robert Bob Larsen og Søren Parsbæk Pedersen

1. Meddelelser fra formanden:
• Haresti 5: Den nye ejer skal hilses velkommen.
Handling: Henning
• Fasansti 2: Træer hælder ud over vejen.
Handling: Jane kontakter grundejeren
• Holbækfærgen: Skipper har holdt afskedsreception, grundejerforeningen har sendt gave.
2. Meddelelser fra kasseren
• Henning fremlagde udkast til årsregnskab for 2009. Bestyrelsen drøftede herefter bl.a. økonomi
i forbindelse med årsfester, generalforsamling m.v., herunder et eventuelt indkøb af telt, borde
og stole. Der er foreløbig ingen konklusioner.
• Molen: Der var enighed om at påbegynde en opsparing til reparation af molen. I den forbindelse skal behovet for reparationer vurderes af fagfolk.
Handling: Jane og Vagn Krog
3. Opsamling på igangværende ”projekter”
• Tømmerflåden: Enghaven har indkøbt en flåde, som forventes lagt ud for molen.
• Holbæk Amts Venstreblad: Der er en del irrelevant stof i avisen.
Handling: Birgit tjekker priser på udklipsservice
• Naturfredningsforeningen: Henning modtager bladet fremover og cirkulerer det til de øvrige bestyrelsesmedlemmer
• Hundeefterladenskaber: Alle opfordres til at samle diverse op efter deres dyr. Priser og muligheder for opsætning af stolper med hundeposer undersøges.
Handling: Hanne undersøger priser mv., Jane skriver opfordring i Forårsbrevet
4. Vandværket:
• Drikkevandet: Fremover sendes meddelelse om evt. uregelmæssigheder pr. sms og mail direkte
til Henning, Bjarne, Jane og kommunen.
• Dræn til havet er stoppet.
Handling: Bjarne undersøger årsager og sørger for oprensning, når frosten er af jorden
• Ringforbindelse/”nødforbindelsen”: Drøftelserne fortsætter mellem alle vandværkerne.
• Fællesforeningen af vandværker: Der betales 10 kr. pr. medlem af grundejerforeningen til afholdelse af mødeudgifter o.lign. i denne forening.
5. Forårsbrev
Indhold:
- hunde og katte
- loppemarked
- fælles arbejdsdag, herunder trappe/bådebro, skraldespande m.v.
- medlemsfest
- generalforsamling
- gennemgang til Enghaven
- vejene
- m.v.

6. Generalforsamling
• Bob ønsker ikke genvalg. De øvrige bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, ønsker alle genvalg.
• Det blev drøftet, hvorvidt diverse arbejde for foreningen skal være frivilligt eller ej - F.eks. bestyrelsesarbejde og opgaver, der kræver særligt fagkundskab.
Handling: Formandskabet/Jane booker lokaler (i tilfælde af regn)
7. Kommende møder + arbejdsdag
Arbejdsdagen: Forslag til opgaver meddeles formanden
8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde :

lørdag den 24. april kl. 900 hos Flemming, Fasansti 25

ARBEJDSDAG for alle: Lørdag den 24. april kl. 12.00
Referent: Birgit Friis
IGANGVÆRENDE
Aktivitet
Fællesvandværkernes ringforbindelse på
Orø
Hjertestarter
Dræn til havet
Molen

Bemærkninger
Diskussioner fortsætter
Muligheder undersøges
Undersøges og oprenses
Vurdering og indhentning af tilbud

Ansvar
Jane, Bent
Møller m.fl.
Søren
Bjarne
Jane og Vagn
Krog

Status
Igang
Igang
Afventer tøbrud
Igangsættes

KALENDER
Dato - evt. sted
24.
24.
15.
12.
13.

april 2010 – Fasansti 25
april 2010
maj 2010 – Strandsti 15
juni 2010
juni 2010

Aktivitet
Bestyrelsesmøde
Arbejdsdag for grundejere
Bestyrelsesmøde
Medlemsfest
Generalforsamling

Tidspunkt
9.00
12.00
9.00

Ansvar
Jane og Flemming
Jane + bestyrelsen
Jane og Ole

