
Referat fra ordinær generalforsamling d. 1. August 2015 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 de medlemmer vi har mistet det forgangne år, bl.a. 
Benny Christiansen, Stefan Kring og Jørgen Hansen.  
Der var mødt 33 personer frem til generalforsamlingen.  
 
Pkt. 1 – Tue Heiselberg blev valgt til dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig. 
 
Pkt. 2 – Formanden startede sin beretning med at opfordre alle til at deltage i aftenens 
picnic som denne gang afholdes i et lånt telt, da vores tidligere telt er solgt til drivhusene 
da det var alt for besværligt at stille op. Bestyrelsen er nu gået i tænkeboks for hvad der 
skal erstatte dette.  
Vi er fortsat nogle steder plaget af rotter, så der opfordredes til IKKE at fordre fugle ved 
smide mad på jorden. Opdager man rotter, skal dette straks anmeldes til Holbæk 
Kommune. Rønnebærtræerne er i år blevet beskåret af en professionel gartner. 
Grundejerne skal sørge for at beskære beplantningen langs vejene så rabat friholdes, 
ligesom der skal være 4,2 meter frit i højden så store lastbiler kan komme igennem 
området uden at ødelægge deres biler – gøres det ikke kan den enkelte grundejer blive 
gjort erstatningsansvarlig hvis der sker skade på bilerne.   
Til årets fællesarbejde var mødt 20 medlemmer op – heraf flere nye beboere – dejligt at så 
mange vil være en del af fællesskabet. Der blev lavet mange gode ting denne formiddag, 
bl.a. blev skuret på vandværket og vores bænke malet, der blev lagt grus på stien på 
engen og ryddet op på bålpladsen. Dagen sluttede med frokostbuffet i drivhusene. 
Til Sankt Hans var vejret dårligt, hvorfor bålet ikke blev brændt af. Husk i den forbindelse 
kun at lægge brandbart på bålpladsen. Vi har entreret med Bo Møller som fjerner 
bålpladsen med jævne mellemrum – en årlig udgift anslås at løbe op i 8-10.000 for denne 
ydelse. Alle opfordres derfor til at benytte containerpladsen i Bybjerg og hvor det dagligt er 
muligt at læsse haveaffald og afskær fra træer og buske. På den måde kan vi spare 
foreningen, og dermed os selv, for en hel del omkostninger.  
Vore veje er fine, Steen Hansen ordner disse, ligesom han slår rabatter og engen. 
Vandværket fungerer fint, Orøgård har imidlertid ikke været lige leveringsdygtig af vand, 
de har haft en del udskiftning af udstyr, men bl.a. efter at have rådført sig med os, tror vi at 
dette nok skal fungere fremadrettet. De udgifter Orøgård har haft i forbindelse med 
arbejdet på deres vandværk skal vi være med til at betale over det vand vi køber fra dem. 
Ove opfordrede alle til at huske at lukke for vandet når man ikke er her og dermed 
reducere risikoen for vandspild. Når vandet lukkes skal det ske på kun det ene håndtag i 
målerbrønden – det håndtag der er NÆRMEST vandværket lukkes. Vandmålerne skal 
skiftes hvert 6. år – i den forbindelse kigger vi på om vi kan få nogle bedre håndtag som 
ikke går så let i stykker som de nuværende. Udgiften til målere anslås til kr. 75.000,- og vil 
blive udført af Holbæk Rørmontage.  
Det trådløse netværk styres af Henrik - det kommer han selv ind på senere.  
Hundeejere opfordres til at have deres hunde i snor og huske at samle deres 
efterladenskaber op, så de ikke er til gene for andre. 
Medlemmerne bedes erindre deres gæster om at overholde hastighedsbegrænsningen og 
køre stille på foreningens veje.  
Ove sluttede af med at opfordre medlemmerne til at komme til bestyrelsen såfremt de har 
ideer til os, og takkede herefter bestyrelsen for et godt samarbejde i det forgangne år. 
Efter beretningen var der nogle kommentarer: 
Lina ønskede at vide om bålpladsen blev tømt efter faste rammer, Ove oplyste at det kun 
sker efter tilkald når behovet er der. 



Vivian spurgte hvilke veje der holdes og ønskede at vejen vest for hendes hus også 
holdes af foreningen. 
Ove oplyste at de vilde roser skal bekæmpes, da de er en invasiv art.  
Gert opfordrede til at navnelisterne bliver opdateret – Henrik oplyste at hver enkelt kan 
tilrette via vores hjemmeside – eller give ham besked om hvad der skal rettes. Ønsker 
nogen print af medlemslisten kan man også henvende sig til Henrik. 
Anita spurgte om der kunne gøres noget ved den nederste del af engen med mange 
tidsler og brændenælder. Ove oplyste at det ikke er muligt at køre i tangen med maskiner, 
måske det kan bekæmpes på et fællesarbejde. 
Herefter blev beretningen godkendt. 
  
Pkt. 2. A – Internettet ved Henrik. Vi har endelig fået et netværk som fungerer – indtil for 
en uge siden! Der streames i den helt store stil og trods at vi køber den helt store pakke 
holder denne kun i 10-12 dage. Vores netværk er IKKE beregnet til at streame film. 
Pasword til nettet er personligt og må ikke deles med andre. Det er vigtigt at vi fortæller 
vores børn og vores gæster at vores net har begrænsede muligheder.  
Efter beretningen om netværket var der en del kommentarer omkring kapacitet mv. 
Herefter blev denne beretning godkendt. 
 
Pkt. 3.A. Henrik redegjorde for enkelt poster i foreningsregnskabet, herunder omkring den 
nye molefond som blev besluttet på sidste års generalforsamling. Udgifterne til veje og 
fællesarealer her omfatter udgifterne: fællesarbejde og bespisning, bortkørsel fra bålplads, 
8-10.000,- grus til veje 7-10.000 og endelig til Steen H. For at holde veje og fællesarealer.  
Der har været en del udgifter på det trådløse netværk til nye routere og antenner. 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Pkt. 3B. Lene gennemgik enkelte punkter i vandværksregnskabet, bl.a. er udgifterne til el 
faldet voldsomt da vi tidligere har betalt for meget. Reparationer er udskiftning af håndtag i 
målerbrøndene. Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
Pkt. 4.A. Der var ingen indkomne forslag. 
 
Pkt. 5.A. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent til grundejerforening, vejfond og 
internet blev godkendt. 
 
Pkt. 5.B. Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev godkendt. 
 
Pkt. 6. Valg af bestyrelsen: 
A. Henrik Persson genvalgtes som grundejerforeningskasserer. 
B. Ingvar Pommer og Steen Hindborg Petersen genvalgtes som bestyrelsesmedlemmer. 
C. Finn Jørgensen genvalgt, Steen Schlüter Persson nyvalgt som bestyrelsessuppleanter. 
D. Birthe Fruerled genvalgtes som revisor 
E. Tove Larsen genvalgtes som revisorsuppleant. 
 
Formanden sluttede generalforsamlingen med at overrække en gave til Steen Hindborg  
Petersen i anledning af hans og Kirsten sølvbryllup og takkede de mange fremmødte for 
en god generalforsamling med ønsket om en fortsat god sommer.  
 
 
 
Steen Hindborg Petersen  Tue Heiselberg  
Referent    Dirigent 


