Referat fra bestyrelsesmødet i ØRHOLM Grundejerforening,
Mandag den 19. nov. hos Tommy DV 20 A kl. 1930
Tilstede: Tommy, Kristian, Jens, Jytte og Kaare
Referent: Tommy
Godt møde
1. Godkendelse af udsendte dagsorden
indkaldelsen – kun 2 dages varsel

- Ok, men lidt for sent med

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet, den 20.sept 2012 - OK
3. Halloween den 31. oktober – Stor Succes – utrolig mange børn kom,
men måske for meget slik til dem – De voksne var meget tilfredse med
det – Varm chokolade til børnene og Glühwein til de voksne – Næste
gang skal det starte 1730-2000 – og vi skal fortælle alle på vejene i
området ikke at udlevere for meget slik. Der var også flere børn fra
Lundtofteparken. Regnskabet endnu ikke opgjort – Bliver ca 1300 kr.
4. Nabo klager – og denne gang fra Norgesvej – mellem en nabo op
Hallingdal-Hemsedal Ejerforening – Udlagte sten i vejkanten - Naboen
klagede over det og nu parkerede besøgene i deres side – Har checket
området og kan nu se at der er lagt sten ud i begge sider – Vil sende
en brev til begge parter – LTK har en regel om at det er forbudt.
5. ØGF’s bankforbindelse – Nordjysk Bank – de har nu fået en mere
sikker forbindelse – så bestyrelsen har nu accepteret, at der ikke
ændres noget med bankforbindelsen.
6. Eventuelt - julegaver til fodposterne/Kopieringsleje/revisorerne og
7. A-plus.
Formanden arranger uddelingen, hvis han kan nå det.
8. Næste bestyrelses møde – torsdag den 10. januar 2013 hos Jytte
9. Næste Generalforsamling 7. marts i Sognegården – Er bestilt hos
Kirketjeneren - Kristian tager kontakt til Tage Rosenmeyer – vi
anbefaler ham som vores dirigent til vores Generalforsamling og
ligeledes en biavler specialist til et foredrag om bier efter ØGF
generalforsamlingen
Tommy - Formand ØGF/referent

