
Grundejerforeningen Orøgaard. 

 

Bestyrelsesmøde lørdag d. 29.2021 kl. 9.30. 

Mødet holdes hos Lars. Der er kaffe og brød fra kl. 9.00.  

Afbud: Annika 

 

1. Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde:  

2. Henvendelser fra diverse instanser og fra grundejerne:  

Der kommer mange henvendelser fra diverse instanser: Her de vigtigste: 

Energistyrelsen  har skrevet ang. ny omgang mht. at søge tilskud til etablering af 

fibernet. Samme arbejdsgruppe som sidst overvejer, om vi skal søge igen.  

DANWATEC har orienteret om at bundfældningstanken installeres i uge 27.  

3. Kort status vandværket:  

Fjernaflæsning af flowmåler virker ikke i øjeblikket, Henrik kontakter leverandør. 

4. Alt vedrørende kommende generalforsamling: 

Indkaldelse sendes på mail i næste uge, der er tre grundejere tilbage, der ønsker 

materialet tilsendt med post. Materialet gennemgået. Den enkelte grundejer 

udprinter selv materialet, såfremt det ønskes i papirkopi. Flemming bestiller 

forplejning i Drivhusene, kaffe, ostemad og kringle. På generalforsamlingen  

orienteres om kommende vedtægtsændringer.  

Henrik indkøber vingaver til ordstyrer m.m. Vores nabo Erik, den røde gård, inviteres 

til GF.  

 

5. Arbejdsdagen 5 juni: Der er udarbejdet oversigt over arbejdsopgaver og udpeget 

tovholdere. Når dagen starter skal man tilmelde sig til frokosten, som bestilles hos 

den lokale pizzabager. 

6. Status fra tovholdere på løbende projekter: 



Skilte/veje: Der er sat to nye skilte op ang. hund i snor, så hundeejere mindes om, at i 

plantagen holdes alle hunde i snor. Vi renoverer desuden skiltet for enden af 

Orøgaardsvej, så alle relevante oplysninger samles der, bl.a. information om 

parkering i plantagen på vejene er forbudt. Parkering-forbudt - (for enden af Vibesti) 

skal også fornyes.  

Strand/dræn/mole:  Bådebro/Tømmerflåde: Ankommer 10 juni og bliver installeret 

samme dag. Indvielse d. 13 juni 

 Hjemmeside/facebook: Vinsmagning 3 juli annonceres på facebook 
.  

  
7 Alt: Brandvejen mod Enghaven bruges flittigt af mange trods skiltning. Karen 

kontakter kommunen for at høre om krav til en brandvej. 
Vi retter en henvendelse til kommunen ang. trampestierne, der mangler 
vedligeholdelse, Karen ringer. 
Vinsmagning 3 juli 16-18 ved fællesgrunden, derefter sommerfest med grill og  
medbring selv mad og drikkevarer . 

 
 
Næste bestyrelsesmøde aftales umiddelbart efter generalforsamlingen. 

 
 
Referent: Karen 


