
Referat fra ordinær generalforsamling d. 9. August 2014 på Orø. 
 
Formanden startede med at byde velkommen til de fremmødte og bad herefter alle rejse 
sig og holde 1 minuts stilhed til ære for Asger Nymann Jørgensen som gik bort i februar 
måned. 
Der var mødt 34 personer frem til generalforsamlingen – flere medlemmer var 
repræsenterede ved fuldmagter. 
Pkt. 1 – Tue Heiselberg blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig. 
 
Pkt. 2 – Formanden startede sin beretning med at glæde sig over det store fremmøde ved 
sidste års picnic som blev afholdt i foreningens nyerhvervede telt. Det må dog erkendes at 
dette telt var et fejlkøb da det er meget besværligt at stille op. Bestyrelsen vil nu gå i 
tænkeboks og overveje hvad vi i stedet gør fremadrettet. 
Stormen Bodil skabte stor ravage på engen og efterlod store mængder tang. Ove 
kontaktede derfor Holbæk kommune for at høre hvad man skulle gøre ved denne. Det 
umiddelbare svar var ”skub det tilbage i fjorden”. Kommunen kom dog og besigtigede 
engen (og dermed trampestien) og meldte herefter tilbage at vi skulle indhente tilbud på at 
få engen renset – og de accepterede herefter at dække halvdelen af omkostningerne til 
oprensningen. Vi slap dermed kun selv at skulle dække kr. 8.000,- inkl. moms. 
Der har været en del rotteangreb hos forskellige medlemmer især et sted hvor det var 
nødvendig med en kraftig oprydning inden rottefængeren kunne komme til. Oprydningen 
skete ved frivillig arbejdskraft fra flere medlemmers side – der blev kørt 14 store trailerlæs 
på containerpladsen. Herefter var det muligt at bekæmpe rotterne. Der opfordres på det 
kraftigste til IKKE at smide madrester på grundene da det tiltrækker rotter. Husk også at 
tjekke din egen grund for evt. rotteangreb som i så fald skal anmeldes til kommunen. 
Et medlem har haft henvendt sig til bestyrelsen for at klage over et medlems båd som var 
anbragt på grunden så den tog udsigten fra klageren. Bestyrelsen behandlede 
henvendelsen og var enige om at sådanne henvendelser bør afklares af medlemmerne 
selv alternativt må man henvende sig til kommunen.  
Ved forårets fællesarbejde var der et stort fremmøde af medlemmer (mere end 20) som fik 
fjernet stolper ved vejtræerne, lagt grus ud på engen og ved bålpladsen som i øvrigt blev 
fint genoprettet ved hjælp af den minigravemaskine som Jan velvilligt havde medbragt til 
formålet. En stor tak skal lyde til Jan for dette. 
Bålet blev afbrændt til Sankt Hans så vi sparede denne gang penge til at få det fjernet. 
Vejene bliver fortsat fint vedligeholdt af Steen og vi har nu fået boret nogle drænhuller 
umiddelbart efter asfaltvejen – huller som skal sikre at vandet ikke fjerner materiale fra 
vejen. Der er tale om et forsøg for at se om det hjælper og skal gøres andre steder. 
Der er fejlagtigt blevet sprøjtet omkring træerne, skideballe er uddelt og vil ikke gentage 
sig. Vi skal dog finde en løsningsmodel til at sikre at der ikke gror græs rundt om træerne 
for at undgå angreb fra mosegrise. 
Vandværket kører rigtig fornuftigt og der har ikke været de store udgifter i det forgangne 
år. Vi har haft kontaktet Dahlgaard for at høre om vedligeholdelse af vores udstyr, men 
dette er ikke noget som skal gøres. Der er efter en længere periode med noget rod i 
regnskabet styr på dette og det kører atter på skinner. 
Vores målerbrønde er ved at have en alder så vi skal hver især sikre at håndtag til lukning 
af vand fungerer, ligesom man skal huske af lukning for vandet skal ske på det håndtag 
som vender nærmest mod vandværket. Samtidig bør man checke at der vitterlig også ER 



lukket for vandet. Er håndtaget defekt kan man dreje det over så der reelt ikke er lukket 
ordentligt for vandet. I tilfælde af defekte håndtag kontaktes bestyrelsen.  
Netværket som Henrik står for kører bedre og bedre – og vil løbende blive opgraderet. 
Tømmerflåden er blevet flittigt benyttet og vi har måtte renovere stigen. Vi har også 
besluttet at den fremover vil blive søsat og taget op af Lars Foverskov.  
Som bekendt har vi bidraget med kr. 10.000.- til molen, og hver af vore foreningen har i 
eget regi oprettet en molekonto hvor der løbende henlægges penge til renovering af mole 
og tømmerflåde. Det overordnede resultat er super, især er slæbestedet et fantastisk aktiv 
for bådfolkene. Der har dog været nogle problemer med nogle forkerte materialer under 
renoveringen af molen hvorfor det pt. undersøges hvad der skal gøres.  
Brandvejen til Orøgård må kun benyttes ved søsætning af både eller i tilfælde hvor vejene 
pga. vintervejret ikke kan benyttes. Al anden trafik er henvist til de offentlige veje. Der 
aftales snarest et møde mellem bestyrelserne for de to foreninger fremtidigt samarbejde. 
Der er nylig uddelt en pjece omkring beskæring langs rabatter. Dette arbejde skal udføres 
NU, alternativt sørger bestyrelsen for at beskæringen sker – og sender regningen til det 
enkelte medlem. Rønnebæralléen skal også snart beskæres, bestyrelsen ser på sagen. 
Hastighederne på vejene skal af hensyn til beboerne (og vejenes tilstand ?) overholdes – 
og husk at give besked til Jeres gæster omkring hensyntagen ved kørsel på vore veje. 
Brandbart affald må ikke henligge på grundene af hensyn til brandfaren og skal derfor 
køres på bålpladsen eller containerpladsen. Afbrænding er IKKE tilladt på grundene – 
ligesom almindelig omtanke med åben ild er nødvendig – specielt i en sommer som 
denne.  
Formanden sluttede sin beretning med at takke bestyrelsen for godt samarbejde og 
medlemmerne for god opførsel. 
Herefter var der nogle kommentarer: Gert Ibsen ønskede at der sættes skilt op ved 
Lærkestien om at vejen er blind – og at hundeejerne skal huske at fjerne hundens 
efterladenskaber. Preben Nielsen ønskede mere professionelt udførte mobile skilte – 
f.eks. med forbud mod afbrænding. Lene Hansen opfordrede til at sådanne skilte også 
bruges på fællesarealet hvor der f.eks. ofte grilles i engangsgriller. Henrik oplyste, at 
Holbæk kommune overvejer at køre ud til de enkelte grundejerforeninger og flise der. 
(Henrik opfordrede desuden medlemmerne til at huske at se på hjemmesiden, hvor alt 
relevant står.) Bestyrelsen vil overveje og drøfte disse ting ved kommende møder – f.eks. 
kunne det være at der kunne opsættes en stander med hundeposer. 
  
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 
Pkt. 3.A. Henrik oplyste at den opbyggede formue i netværket ikke længere er tilstede idet 
den i årets løb er benyttet til opgradering af vores udstyr og forbindelse. Der skal 
indbetales til Vejfonden 4 år mere. 
 
Pkt. 3.B. Lene oplyste, at skat har været på besøg for at gennemgå regnskaber for 11, 12 
og 13 – der var ingen bemærkninger til regnskaberne, herunder at vi har fratrukket 
udgiften til vores nye telt (Det er ikke noget skat vil gå ind i pga. beløbsstørrelsen). 
 
Efter fremlæggelsen af regnskaberne ønskede Gert Ibsen at vide hvad den store formue i 
vandværket skal bruges til. Hertil blev svaret at vandmålerne skal skiftes hvert 6. år, 
ligesom vi skal have økonomien i orden såfremt der sker et brud på vores vandledninger. 
Begge regnskaber blev herefter godkendt 



 
Pkt. 4.A. Dirigenten oplyste at det indkomne forslag vedrørende flytning af 
generalforsamling til København er en  ændring af vedtægterne, og for at være gældende 
skal det vedtages med 2/3 af de stemmeberettigede. Der forelå fuldmagter fra 10 
medlemmer. Der var en del argumentation frem og tilbage før afstemningen kunne finde 
sted – 5 medlemmer stemte for forslaget hvilket betød at det blev forkastet. 
 
Pkt. 4.B. Der var en livlig dialog frem og tilbage omkring klipning eller ej omkring træer og 
engareal, ligesom brug af round up blev vendt. Bestyrelsen foreslog at antallet af 
klipninger af rabatterne bliver reduceret og måske ikke så tæt som i dag. Desuden 
undersøges mulighed for mere miljøvenlig fjernelse af græskanter langs asfaltvej end brug 
af round up (det er tidligere besluttet at det kun er langs vejen dette må benyttes). Rundt 
om træerne undersøges om der kan lægges en ring eller noget op om træerne så der kan 
benyttes buskrydder uden at skade træerne. Herefter gik man over til afstemning. Der var 
10 der stemte for Kirstens forslag og 18 imod hvorfor forslaget faldt. Det blev herefter 
besluttet at arbejde for bestyrelsens forslag. 
 
Pkt. 5.A. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt. 
 
Pkt. 5.B. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt. 
 
Pkt. 6. Alle var villige til genvalg. 
 
          A. Ove Sørensen genvalgtes som grundejerforeningsformand. 
          B. Lene Hansen genvalgtes som vandforsyningskasserer 
          C. Jens Bjørnlund Sørensen genvalgtes som bestyrelsesmedlem 
          D. Finn Jørgensen og Stefan Kring genvalgtes begge som bestyrelsessuppleanter. 
          E. Birthe Fruerled genvalgtes som revisor 
          F. Tove Larsen genvalgtes som revisorsuppleant. 
 
Med passende akklamation. 
 
Pkt. 7. Eventuelt. Steen Hindborg  Petersen opfordrede alle til huske at give bestyrelsen 
besked ved adresse/telefonnr. ændring så vi derved kan sikre at vores medlemsliste 
er/kan blive ajourført. Jette Bonde opfordrede til at vi sikrer vores hjemmeside ved at gøre 
tilgangen til medlemsoplysninger mere besværlig at komme ind på.  
 
Herefter sluttede formanden generalforsamlingen med at takke de mange fremmødte for 
en god og sober dialog.  
 
 
 
Steen Hindborg Petersen  Tue Heiselberg  
Referent    Dirigent 


