
Grundejerforeningen Orøgaard. 

Bestyrelsesmøde d. 23.3.2019 kl. 9.30. 

Mødet afholdt hos Dorte på Strandstien 

 Fravær: Bente 

 

1. Velkommen til de nye i bestyrelsen, orientering af Henrik om kassererforløbet og 

fremtidige roller. Henrik varetager kassererposten indtil generalforsamlingen i juni 

måned. Dorte og Freddy indtrådt i bestyrelsen som suppleanter for hhv. Alf og Tina. 

Det betyder, at vi ikke har nogle suppleanter. Lars har overtaget vandværket uden 

regnskabsdelen. 

2. Fælles gennemgang af referat fra sidste møde d. 24.11.18.  

3. Orientering regnskaber: Regnskaberne er nu færdige og Henrik er i gang med at 

holde møder med de interne revisorer. Henrik Persson fra Enghaven har assisteret 

med regnskabet og modtager et kontant honorar herfor. 

 Regnskaber og budget for hhv. Grundejerforening og vandværk fremlagt og 

gennemgået, der udarbejdes også et budget for vandværket 2020 med Enghaven. 

4. Vandværkets projekter, status. Lars: Der er pt. stadig  planer om sammenlægning af 

de tre vandværker på nordøen, vores, Enghaven og Næsby. Der er indhentet tilbud 

om etablering af forbindelsen fra Næsby, så vi snart kan få et overblik i forhold til 

udgifterne. Bestyrelsen anbefaler at vi sammenlægger med både Næsby og 

Enghaven, der skal forhandles med Næsby om hvor meget vi skal bidrage med. Der er 

forskellige muligheder i forhold til driften af et nyt sammenlagt vandværk.  

 Ole fra Fasanstien vil fremover hjælpe med den daglige pasning af vandværket, når 

Flemming ikke er på øen. 

 

5. Kommende opgaver, igangværende emner, planlægning og fordeling : 

Generalforsamling: 15 juni kl. 10, Dorte booker forsamlingshuset. Henrik sørger for 
indkaldelse  via Vandværkernes EDB-service, der udsendes kontingentopkrævning, 
forårsbrev og invitation til sommerfest samtidig. 

   
 Sommerfest: 6 juli, afholdes på strandengen med telt. Freddy tovholder. 
 Festen er for grundejerne og andre med tilknytning til Orøgaard.  



   
 Arbejdsdag: lørdag  1 juni kl.10 med efterfølgende frokost. Flemming og Freddy er  
 Tovholdere, Dorte laver opslag fysisk opslag ved fællesgrunden. 

Skt. Hans: søndag d. 23, Flemming tænder bål ved 21.30-tiden, hvis vejr og vind er til 
det. 

  
Vejene: Peter Pedersen har fyldt hullerne op  med nøddesten, som det er nu og  så 
senere et lag lergrus ovenpå. Der laves også aftale med ham om klipning i højden Af 
buske og træer. 
 
Strand/dræn/mole: Flemming bestiller nyt skraldestativ til stranden, Dorte fjerner de 
sten, der ligger på græsset, der skal slås. Drænet er gravet ud. Der er indhentet tilbud 
 på  oprensning af molen for 5.800,-, Flemming kontakter. 
 

 Hjemmeside/ Facebook : Lars og Laila er ansvarlige for disse sider. 
 Hjertestarter: Karen sørger for at indkøbe hjertestarter. 
 
 
6. Næste bestyrelsesmøde d. 19 maj kl. 9.30 hos Freddy, Mågesti 6. 
 
 
 
Ref: Karen 27/3 2019 


