Referat af bestyrelsesmøde i ØRHOLM Grundejerforening, tirsdag den 17. april
2018 kl.19.30 hos Tommy
Til stede: Kåre, Peter V, Jens, Peter Friis, Tommy, Peter Fritzel og Kristian.

Dagsorden
1. Godkendelse af udsendte dagsorden.
Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 19. marts 2018
Godkendt
3. § 14 Påbud – Lokalplan
Jf. reglerne gælder et §14 forbud kun et år og der skal således udfærdiges en
lokalplan inden 1. dec. 2018. Vi afventer således et udspil fra Lyngby-Taabæk
Kommune.
4. WEB ADMIN – Status
Hjemmesiden kører fortsat. Peter V. forsøger at arrangere et møde med
Webmaster, Kirsten Fugleholm og Kristian, for at få kommunikationsflowet til at
fungere bedre.
5. Nabo Hjælp
Formanden er ved at bestille 8 stk. skilte til opsætning ved adgangsvejene til
området.
Desuden laver vi et opslag på hjemmesiden hvor vi opfordrer medlemmerne til at
melde sig til.
6. Flagstangs Laug – Status
Peter V. har indhentet pris på stål til det stativ der skal svejses på den nye trailer.
Ca. 3.500,Kristian mangler at få fat i Jakob for at høre om han vil være behjælpelig.
Vi flytter flagstængerne til DTU på søndag kl. 17.00, så de står sammen med
traileren.
Tommy sender vores flyer til menighedsrådet og vi håber de vil behandle vores
ansøgning ved deres møde i indeværende måned.
7. Borgermøde i Ørholm Brugs
Tommy deltog i mødet og kunne berette at der var 27 personer tilstede og at der
havde været fin diskussion, bl.a. om mulig udvidelse af Lundtofteparken, samt
om de planlagte studieboliger på Lundtoftevej, som ser ud til at være sat på hold.
8. Eventuelt
Det forlyder at Nymøllevej ikke længere har en grundejerforening. Vi overvejer at
vi kunne slå os sammen, hvis det stadig er tilfældet ved næste
generalforsamling.
Vi har p.t. 70 betalende medlemmer
9. Næste bestyrelses møde 2018 – Aftales
16.maj kl. 20.00
Kristian

