Referat af bestyrelsesmøde i ØRHOLM Grundejerforening, onsdag den 27.
september 2017 kl.19.30 hos Jens.
Til stede: Kåre, Peter V, Jens, Tommy og Kristian.
Afbud: Peter Fritzel og Peter Friis

Dagsorden
1. Godkendelse af udsendte dagsorden
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 23. august
Godkendt
3. Flag Alleen - Faktura fra LTK Vej
Vi skal have en budgetramme for at etablere en trailer der kan håndtere
flagstængerne. Vi afsætter et max. på 5.000,- til dette. Vi forsøger fortsat at finde
en løsning for at få traileren indendørs. DTU kan være en mulighed. Andre idéer
efterlyses.
Der foreligger et prisblad fra flagudvalget, som vedhæftes nærværende referat.
Vi forsøger at sælge idéen via kirken, skolen m.v.
4. Halloween – to do list til 31. oktober
BAU bortset fra at Kåre er bortrejst.
KR laver Glühwein, 2My køber 15 liter kakao og henter gryder til KR.
Kåre afleverer pavillon til 2my inden. Brænde fra KR.
Friis og Fritzel assisterer med opstilling, pyntning og nedtagning.
5. Liv i Lundtofte – Høringssvar fra Ørholm Grundejerforening
Det rundsendte svar inklusive JA’s tilføjelser fremsendes til LTK.
Flere har selv fremsendt egne indsigelser.
6. Historiske data for Danmarksvej/Ørholm
Kåre har fået adgang til en ganske god beskrivelse af Lundtofte anno 1944.
Denne er blevet scannet ind og vi finder ud af at få den ud på hjemmesiden.
Kåre låner trefod fra Tommy og laver nogle indslag med Jørgen Rasmussen,
som har mange historier fra gamle dage.
7. Eventuelt
I.A.B.
8. Næste bestyrelses møde 2017 - aftales
Vi har 30. nov. som en mulig dato for juleafslutning af året.
Mødet kan ikke afholdes som sidste år – Værten magter det ikke.
Hvad gør vi i stedet?? Jens har tilbudt at lægge hus til og vi kan så få leveret det
der skal smages på.
Vi beder så om at få en skriftlig beskrivelse i stedet for en mundtlig – selvom det
ikke er helt det samme.
Vi kunne også gøre noget helt andet – forslag modtages.

Kristian

