
Grundejerforeningen Orøgaard 

Referat af bestyrelsesmøde  2.september 2017 

Hos Henrik, Strandstien. 
Tilstede: Flemming, Tina, Karen, Alf, Lars og Henrik 
 

Dagsorden bestyrelsesmøde  

Gennemgang af seneste referat (6. maj) og af referat fra generalforsamlingen 

Intet at bemærke fra  
 

1. Nyt fra formanden:  
a. Henrik ønsker et overblik over foreningens forsikringer, hvorvidt de er opdaterede. 

Alf tjekker.  
b. Aftalen med Peder P omkring vejene tjekkes ligeledes, er der en flerårig aftale? 

Henrik sørger for dette. 
c. Intet nyt fra Naturfredningssagen  
d. Medlemshenvendelser: 

Henvendelse fra Brian ang. det lille stykke vej, henvendelsen går på at bommen står 
åben og vejen bruges. Henrik henvender sig til Enghaven med besked om at bommen 
låses, såfremt hverdagskørslen ikke ophører. Desuden afventer vi, at der falder ro på 
efter det sidste års graven på vejene. 

 
2. Gennemgang/status ansvarsområder 

• Hjemmeside og Facebook: Lars holder styr på begge dele og holder et møde med 
Dorte om overlevering af hjemmesiden. 

• Vand: Alf: Der er overvejelser om slambassin næste år. Desuden skal der snart 
foreligge en investeringsplan for vandværket. 
Flemming orienterede om ”de blå pinde”, som markerer, hvor skydeventilerne til             
vandet er. Han har udarbejdet et kort over placeringen. 

• Strand: Bente har passet strandarealet uden nogen fast aftale, dette skal nu på 
plads, Tina aftaler nærmere med Bente. Flemming udarbejder en inventarliste over 
foreningens maskiner og udstyr. 

• Bålplads: Er nu lukket og åbnes til foråret.  

• Skilte: Et af foreningens skilte er blevet påkørt, dette rettes op på arbejdsdagen til 
foråret. 

 
       

3. Kloakering afslutning og vejene 
Lars: Vejene har nu sat sig, og der er fra bestyrelsens side stor tilfredshed med vejene. Et 
par af grundejerne har klaget til FORS og fået erstattet lidt planter.  
FORS og bestyrelsen skal sammen lave en besigtigelse af vejene når alt gravearbejdet er 
afsluttet.   



Kloakeringen er ikke afsluttet da der er en utæthed på en af brøndene, som skal laves.  
  
 

4.  Regnskab 
Status begge regnskaber:  
Samarbejdet med VES: God service fra VES,  
Der er kommet en del mailadresser, men der mangler stadig ca. halvdelen. 
Tina har endnu ikke adgang til vores konti ej heller fået overlevering fra Alf, så indtil da, er 
det stadig Alf, der står for diverse.  
 

            
5. Opfølgning på afholdte arrangementer 

Arbejdsdag:  Fint fremmøde og mange gøremål udført. 
Sommerfeste 2018: Holdes Sankt Hans aften. 
GF: Godt at være i Forsamlingshuset.  

 
6. Evt 

Hjertestarter: Henrik ansøger TRYG-fonden om en. 
NF: intet at berette,  
Aftaler:  
Brandvej: 
Skilte, spejle: Udskydes til foråret 
 
Næste møde 18/11 
 
Referent Karen. 
 

 

 


