
Grundejerforeningen Orøgaard. 

 

Referat af bestyrelsesmøde lørdag d. 30.5.2020 kl. 9.30 hos Henrik. 

 

1. Gennemgang af referat fra seneste bestyrelsesmøde: 

Ingen kommentarer, bortset fra der stadig er problemerne med flowmåleren. 

2. Henvendelser fra diverse instanser og fra grundejerne: 

Henrik: Endnu en gang  henvendelse fra private grundejere i Enghaven ang. 

afregningen for vand. 

Flere grundejere undrer sig over de uautoriserede chikaner på Mågestien, disse 

fjernes snarest. Der kommer desuden snarest en meget tydelig skiltning i 

plantagen.  

3. Regnskab generalforsamling - og oplæg budget: 

Charlotte og Henrik har udsendt regnskabet. Charlotte gennemgik 

grundejerforeningens regnskab. Det har været temmelig kompliceret at få omlagt 

til PBS. 

Regnskabet er blevet forenklet både mht. til konti, banker og poster.  

Persson fra Enghaven har tilbudt at administrere en molekassebeholdning, dette 

skønnes ikke nødvendigt. 

 

4. Vandværket : Henrik gennemgik regnskabet, som det fremlægges på GF. 

Stor tilfredshed med Vandværkernes EDB-service, der sørger for regnskabet. 

Målingerne af nitrat og amonium er nu på acceptable værdier efter 

forbedringerne, der er udført det sidste halve år. 

Holbæk Kommunes naturgeograf har henvendt sig ang. BNBO, boringsnære 

beskyttelsesområder. Der er lidt ændringer i forhold til nu, dette iværksættes.  

Flemming skyller hovedledningen igennem en gang årligt op til påsken. 

Henrik har snakket med Enghaven ang. sammenlægning. De ønsker en mindre 

tilstandsrapport på vandværket. Lars kontakter Danwaretec ang. dette.  Vi skal 

have tilrettet vores vedtægter til sammenlægningen, udkast til sammenlægning 

er udarbejdet. Arbejdet med dette fortsætter efter sommerferien. Karen Hald 

hjælper med dette arbejde. 

 



 

5. Kommende generalforsamling: Der er indkøbt borde og klapstole. Flemming,  

Freddie og Lars sætter teltet op, alle medbringer egen kaffe, vi sørger for en 

ostemad og lidt kage, øl og vand.  Ideer til beretningen: fredningen, 

skraldespanden ved molen. 

 

Valg til bestyrelsen: Følgende er på Valg: 

Henrik formand: Genopstiller 

Lars: Genopstiller som bestyrelsesmedlem 

Flemming: Genopstiller 

Bente: Genopstiller ikke, bestyrelsen undersøger om der skulle være nogle 

interesserede. 

 

6. Grundejerfesten: Festen aflyses i år, da coronasituationen stadig er uvis. 

7. Status fra tovholdere på løbende projekter: 

Strand/dræn/mole:  Bådebroen sættes op, der skal købes et par stolper. Næste år 

sætter vi ny bro med rist op. Flemming overtager Bentes arbejde med græsslåning på 

strandarealet. Der indkøbes nyt bord-bænkesæt, Henrik bestiller, Flemming 

modtager, Karen maler.  

 

 Hjemmeside/ facebook:  intet nyt. 
 
 Skabe: Er renoveret så der kun er relevante opslag. 
 

Vejbump: Hvis skiltningen ikke har den nødvendige effekt, så vil Freddy arbejde 

videre med oplæg om vejbump. Dette kræver en generalforsamlingsbeslutning 

INDEN den kan sendes til politiet, og vi vil da helst være fri for bump. 

Skilte: Der er bestilt nye skilte med tydelige hastighedsangivelser. 

   
8. Evt.:  Charlotte har arbejdet med at få opdateret mail- og telefonlister, der er pt. 89 
 mailadresser.  
 
 
Referent: Karen. 


