Referat af bestyrelsesmøde i ØRHOLM Grundejerforening, onsdag den 3. oktober
2018 kl.19.30 hos Peter V.
Til stede: Kåre, Peter V, Jens, Peter Friis, Peter Fritzel, Tommy og Kristian.
Afbud:

Dagsorden
1. Godkendelse af udsendte dagsorden.
Godkendt med tilføjelse af pkt. 3. økonomiopdatering
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16 maj
Godkendt med få justeringer.
3. Økonomiopdatering
Det går ufatteligt godt. Vi har overskud på alle punkter. Pengene kommer
primært fra ejendomsskemaer, flagallé og serviceudlejning.
Vedrørende overskud fra sommerfest – herunder musikfonden – så gik dette
også superfint. Dette vil fremgå af årsregnskabet.
Vi har på nuværende tidspunkt booket musikken til næste års sommerfest.
4. Private fællesveje – LTK’s ændring
Vi opfordrer de tre vejlaug – Kulsviertoften, Sverigesvej og Norgesvej – til at
koordinere med hverandre for derigennem at få den bedste pris for snerydning
m.v.
5. LTK’ Borgerdialog møde – og DTU’ Studiebolig projekt
Referater fra begge møder skal lægges på hjemmesiden,
Vi omdeler referat vedrørende studieboligerne til de nærmeste naboer.
6. Nabohjælp
Vi planlægger en dato for opsætning af skiltene. Tommy laver en doodle for
hvornår vi kan samles. Skiltene opstilles på strategisk gode placeringer i
området.
7. Flagstangslaug – Status
Det er gået rigtig fint, men vi skal have præciseret at sæsonen er fra april til og
med september.
8. Halloween, onsdag den 31. oktober – to do list
Alle er på. Vi mødes kl. 17.00. Tommy henter de sædvanlige ting fra containeren.
KR laver glühwein og Tommy køber kakao, Kåre kommer med kogeplade til
kakaoen.
9. Eventuelt
Næste års generalforsamling er berammet til 6. marts 2019
KR synes vi skal overveje nogle ”gå-hjem-møder” eller lignende. Disse kunne
være omhandlende haver, studieboliger eller andet der findes aktuelt.
KR forsøger at få foretræde for menighedsrådet for at forsøge at få plads til vores
flagtrailer.

10. Næste bestyrelsesmøde – Aftales
29. november hos Tommy med vinsmagning.

Kristian

