
Grundejerforeningen Orøgaard. 

 

Referat af bestyrelsesmøde Søndag d. 19.5.2019 kl. 9.30. 

Mødet afholdt hos Freddy på Mågestien,  

Tilstede: Henrik, Freddy, Lars, Flemming, Dorthe, Karen 

 

1. Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde: Intet at bemærke. 

2. Eventuelle medlems- og andre henvendelser:. Der er kommet nye ejere i to af 

husene på hhv. Vibesti og Fasanstien. Desuden har der været en del kontakt med 

Enghaven ang. vandværket. 

3. Gennemgang kommende Generalforsamling: Dorthe har booket  Forsamlingshuset til 

kl. 10. Efter GF samles bestyrelsen kort. 

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

Status sommerfest: Der er styr på arrangementet, Freddy laver et opslag på FB for 
lige at minde om, at det snart er sidste frist for tilmelding. Flemming har haft kontakt 
med DJ’en og bestilt musikken. 

  
 Status arbejdsdag: Lars, Flemming og Freddy er tovholdere på dagen og sørger for 
indkøb af remedier, arbejdsopgaver, øl og vand.m.m. Der er sat skilt op ved 
fælleshuset. 

  
Status Skt. Hans: Bålet bliver ”rystet” et par gange før afbrænding for at få plads til 
flere grene og for at skræmme evt. dyr, der er i bunken. Foreningen byder på øl og 
vand ved bålet. Flemming, Lars og Freddy er tovholdere. 

 
5. Tovholdere: 

Vejene: Peder P er kontaktet ang beskæring i højden, dvs. over 2 m., han kommer 
når der er godt med tyngde på grenene. De enkelte grundejere sørger selv for at 
klippe af under 2. m. 

 Strand/dræn/mole: Trappen er sat op. 
Hjemmeside/Facebook: Hjemmesiden har kun få besøg mens FB-siden har flereen 
del.  
Hjertestarter, er indkøbt, opsat og tilsluttet ved autoriseret elinstallatør.First8 er 
vores leverandør, og der er tegnet et serviceabonnement. Karen er tovholder og 
sætter sig ind i diverse information og app tilslutning.  



6. Vandværk:  
Lars har haft kontakt med Næsby Vandværk ang. prisen for de forskellige muligheder 
for rørføring m.m., men har ikke fået svar tilbage.  
Lars har deltaget i en temadag afholdt af Danske Vandværker/Øst, og har indhentet 
et tilbud på luftharpe, filtertanke og en bundfældningstank fra Danwaretec på 
192.000+moms. Andet firma er også kontaktet for et tilbud. 
Der er akut behov for en TV-inspektion af vores drænrør, Flemming bestiller hurtigst 
muligt. 
 
 
 

7                     Evt: 
Dorte, Lars og Freddy sørger for i fællesskab at kontakte Genskabet, anskaffe 
materialer og bygge/samle et bogskab til opstilling i foreningen. 
 
 
 
 
Ref. Karen  
 
 

 
 
 


