Referat af bestyrelsesmøde i ØRHOLM Grundejerforening, onsdag den 23. august
2017 kl.19.30 hos Kåre.
Til stede: Kåre, Peter Friis, Peter V, Peter Fritzel, Jens, Tommy og Kristian.

Dagsorden
1. Godkendelse af udsendte dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmødet den 3. maj
Godkendt
3. Flagstangs Alleen - Faktura fra LTK Vej
Vi afventer en opdateret faktura, men der er ellers ikke yderligere at indvende
4. Sommerfest – Regnskabsafslutning
Underskud på ca. 13.500,- som der også var budgetteret med.
Sommerfesten var en fantastisk succes hvilket vi hører fra rigtigt mange
grundejere vi møder rundt omkring. Absolut en godkendt event.
Regnskab også godkendt.
5. Borgermøde på Lundtofte Skole 9. Sept. Kl 10-14
Tommy, Kåre, Peter Fritzel deltager.
Vi ved fra styregruppen at der fortsat er fokus på trafik m.v.
Vi opfordrer alle til at give deres eget høringssvar.
Som forening kommenterer vi ikke på de enkelte punkter i helhedsplanen, men vi
vil indgive et høringssvar der beder LTK fremkomme med en plan for afvikling af
trafikken.
Endvidere vil vi opponere mod at der bliver bygget højere end den eksisterende
lokalplan foreskriver.
Indsigelser skal sendes til: helhedsplanlundtofte@ltk.dk
6. Historiske data for Danmarksvej/Ørholm
Vi vil benytte os af en herboende ressource som er barnefødt på Danmarksvej
og hvis far er det samme. Denne borger har historier og dokumenter som vi får
en form for adgang til.
Desuden er der et par andre ældre borgere i området der kan bidrage med
historier. Kåre har depechen…
7. Eventuelt
Flagallé-udvalg bestående af 3 X Peter og Kåre. Udvalget kommer med et oplæg
til pris, transport osv. til næste bestyrelsesmøde.
Vi har nu 87 medlemmer. Jens opfordrer til at vi laver en ’stemme-dørklokker-tur’,
men forinden laver Peter Friis en liste over hvem der er medlemmer og en flyer
som kan omdeles til de der ikke er medlemmer.
8. Næste bestyrelses møde 2017 - aftales
27. september kl. 19.30 hos Jens

Kristian

