
Ørholm Grundejerforening 
 
Bestyrelsesmøde den 6. oktober 2009 

 
 

Til stede : Charlotte, Helen, Annette, Tommy, Jesper og Kristian 
 

Fraværende :  Anders 
 
 
1. Godkendelse af udsendte dagsorden 
 Dagsorden godkendt.   
 
2. Godkendelse af referatet 15. september 2009 
 Sidste afsnit: ’konnekted’ rettes til ’connected’. Ellers godkendt. 
 
3. Lundtofte Sognegårdsudvidelse 
 De grundejere, der har klaget over skader på deres ejendomme, har modtaget skriftlig be-

kræftelse fra kirkekontoret. Der er endnu grundejere, som ikke har indgivet klage, og dis-
se opfordres hermed til at gøre det. På næste bestyrelsesmøde vil det blive drøftet, om 
der skal  sendes en fælles rykker med grundejerforeningen som afsender. 

 
4. Trafiksaneringen på Lundtoftevej 
 Arbejdet er igangsat, og det må betegnes som en stor sejr. Efter 4 års kamp får vi det, vi 

har bedt om. Der er enkelte beboere på strækningen, der har klaget over tiltaget, men 
generelt er tilbagemeldingerne meget positive. 

 
5. Opbevaringsplads for ØGF’s materiel - containerkøb 
 Bestyrelsen har nu købt en container, som vil blive leveret fredag den 9. oktober. Tommy 

vil koordinere med Finn Jørgensen fra Lyngby Bilsyn, hvor containeren skal opstilles. Pri-
sen på containeren beløber sig til kr. 10.200 incl. levering, og den på sidste general-
forsamling vedtagne pris er således blevet overholdt. Nøgler til containeren tilgår snarest 
alle i bestyrelsen.  

 
6. Eventuelt 

 Familieforøgelse: Anders har grundet familieforøgelse (tvillinger!) ansøgt om orlov et 
stykke tid. Dette blev bevilget, og suppleanterne har lovet at supplere!! Annette vil 
købe en gave til Anders og familie fra ØGF og aflevere den snarest muligt. 

 

 Overdragelsen af telte mv: Bestyrelsen vil forsøge at skaffe ny teltdug til 3x9m 
teltet. Herefter laves en overdragelse af alle accessories (telte, stole og glas), som vil 
blive placeret i containeren. Dette vil så fremover kunne lejes af ØGF’s medlemmer til 
en meget rimelig pris. 

 
 Nye tilflyttere: ØGF har nu i to tilfælde modtaget et salær fra ejendomsmæglere i for-

bindelse med de oplysninger, vi forsyner nye tilflyttere med ved huskøb. 
 
 Kommuneplan 2009: Vi har fået tilsendt et eksemplar at ’Kommuneplan 2009’. 

Denne rundsendes i bestyrelsen.  
 
 Støjgener fra motorvejen: Vi undersøger, hvad status er vedrørende støjdæmpende 

asfalt samt støjskærme o. lign. 
 
 Generalforsamling i 2010: Uge 9 blev forslået, men datoen er endnu ikke fastsat.  

 
7. Næste bestyrelses møde  

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til den 17. november 2009 hos Annette. 
 
Desuden blev der aftalt et møde den 5. januar 2010 hos Jesper. 


