
Referat af ordinær generalforsamling i henholdsvis

G ru ndejerfore n ingen Orøgaa rd og Orøgaar d Va ndværk

lørdag d. 17 juni 2017 kl. 10.00 i Forsamlingshuset, Bybjerg, Orø.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1.. Valgafdirigent:BestyrelsenforeslogKjeldOlesen,derblevvalgtogefterfølgendekonstaterede,at
generalforsamlingen va r lovlig ind ka ldt.

2. Grundejerforeningen: Godkendelse af referat fra generalforsamlingen 2016. Referatet godkendt.
3. Grundejerforeningen: Bestyrelsens beretning. Henrik fremlagde beretningen, der er vedlagt.

Beretningen godkendt.
Lars supplerede med information om sidste nyt mht. kloakeringen, der forventes helt færdig medio
august. Fors efterspurgte grundejerforeningens ønske til overflade på vejene. Bestyrelsen fik
generalforsamlingens mandat til at vælge overflade.

4. Grundejerforeningen: Gennemgang af regnskabet for 2016.
Alf gennemgik regnskabet, der efterfølgende blev godkendt. Ingen spørgsmål til regnskabet.

5. Grundejerforeningen: Fastlæggelse af kontingent for 2018. Bestyrelsen foreslog uændret
kontingent på !25O,- om året. Forslaget godkendt.

5. Orøgaard vandværk
a) Bestyrelsens beretning: Henrik fremlagde beretningen, der efterfølgende blev godkendt.

Beretningen vedlagt. Britta fik ordet derefter og ønskede alle tillykke med vandværkets 50-års
jubilæum.

b) Regnskab ?016.
Alf fremlagde regnskabet og fortalie om samarbejdel med Vandværkernes EDB-service.
Fremover vil regnskabet blive på 18-20 sider. Samarbejdet med Enghaven ordnes internt.
Regnskabet godkendt.

c) Budget og fastlæggelse af vandafgift 2018. Forslaget vedtaget.
d) Eventuelt

7. lndkomne forslag
På Birgits opfordring blev forslaget om bålafbrænding sat til afstemning og blev enstemmigt
vedtaget. Se forslaget nedenfor.

8. Valg af bestyrelse: Se Nedenfor
9. Eventuelt

Ad. pkt. 7
Carlo Pedersen, Uglesti 12 har fremsendt diverse forslag og indsamlede underskrifter , som går ud på at vi
genåbner vores bålplads for modtagelse af grenaffald. Ud af 54 adspurgte svarede 5L ja til bålpladsen.
Bestyrelsen har valgt at arbejde videre med forslag L som betyder, at der kan samles ind i foråret til et
Skt. Hansbå1. Herefter lukkes dertil kommende forår. Den årlige udgift ved afbrænding udgør
kr. 2500.-, som er udgiften til at "samle og toppe" bunken før afbrænding.

Ad. pkt. 8. Vale af besWrelse if. § 6 i vedtæeterne (2 årie periode)
Næstformand: Dorte Sørensen (modtager ikke genvalg). Forslag Alf Maischnack.

Alf Valgt
Kasserer: Alf Maischnack (modtager ikke genvalg). Forslag Tina Lundsteen.

Tina valgt



Medlem:

Revisor:

Bestyrelsessu ppleanter (1 årig periode)
Bestyrelsessu pplea nt:

Bestyrelsessu pp lea nt:

Revisorsupplea nt:

Evt:

Andet:

Karen Ydesen (modtager genvalg).

Karen valgt

Jesper BjØrn Jensen (modtager genvalg).

Jesper valgt.

Kurt Nellemann (genopstiller ikke).
Freddie foreslået og valgt
Pladsen ledig- forslag Dorte Sørensen.

Dorte valgt
Pladsen ledig - forslag: Erik Svendsen.

Erik valgt

Henrik spurgte generalforsamlingen, om der er interesse for, at bestyrelsen
arbejdervidere med at anskaffe en hjertestarter. Fra salen blev det foreslået,
at kontakte Trygfonden, for at høre om de evt. giver tilskud.
Flemming åbner bommen, så man kan køre grene ned til Sct. Hans bål

Vingaver til Bjarne for at være foreningens altmuligmand, til Jesper for
revisionen og til Kjeld for at lede og styre generalforsamlingen samt
revisionen.

Efter generalforsamlingen er der planlagt hygge i teltet på fællesgrunden fra
--kL l530.Bestyreken sørgerfu rkage,ffite og steb'un6lsr-a1F§1€1E-' - -

Senerne tænder vi grillen, hvor man har bragt sit kød med og lidt tilbehør til
fællesbordet med. Foreningen byder på de kolde drikkevarer (Øl-vand).

Regnskab for 2016 for Grundejerforeningen og Vandværk.
Budget for 2018 Grundejerforeningen og Vandværk.
Takstblad for 2018 Orøgaard Vandværk.
Beretning for G rundejerforeningen
Beretningen for va ndværket

Medfølgende bilag:
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