
Referat af bestyrelsesmøde i ØRHOLM Grundejerforening,  
Torsdag den 4. april 2013 kl.19.30 hos Jens, Danmarksvej 11 
Tilstede: Sanne, Jytte, jens, Peter og Kristian (ref.) 
Fraværende: Tommy og Kåre 

 
 
 
 

 Dagsorden  
 

 
1. Godkendelse af udsendte dagsorden 

 
Godkendt   

 
2. Godkendelse af referat fra konstituerende møde7.marts 2013 

 
Godkendt 

 
3. Generalforsamlingen 

 
Generel tilfredshed med foredraget om bier. Foredragsholderen var 
meget vidende og engageret. 
 
Forslag om at næste års foredrag kunne omhandle Virusforskning, da 
dette synes at være relevant. Jens forespørger hos en bekendt. 
 
Efter diskussionen om bankgebyrer på generalforsamlingen har Jens 
’browset’ markedet for at se hvilke muligheder der er, og er kommet 
frem til at Nykredit er et godt valg, idet vi slipper for gebyrer. 
En enig bestyrelse godkendte denne idé, og Jens får mandat til at 
overføre vores konto. 
 
Referat fra generalforsamlingen udsendes sammen med indbydelsen 
til sommerfesten i slutningen af april eller starten af maj. 
 
Endvidere vedlægger vi denne omdeling en liste over hvilke ting 
medlemmerne kan leje og priser for dette. 

 
4. Nyt telt 

 
Kristian har foreslået, at de fremtidige telte vi køber, skal være af en 
bedre kvalitet end hidtil, idet disse telte holder væsentligt længere, og 
selvom de er dyrere, ser det ud til at det er en god forretning på sigt. 
Kristian bemyndiges til at indkøbe første telt snarest. 

 
Peter foreslog at vi skulle overveje at anskaffe noget modulopbygget 
gulv. Bestyrelsen enedes om at Peter skulle indhente et tilbud på dette. 



5. Sommerfesten – to do listen 
 
Kristian rundsender en opdateret TODO liste snarest, og får søgt 
relevante myndigheder snarest. 
Småting der blev diskuteret: 
- Duge – Jens 
- Vin købes hos Toft vin – Kristian 
- Underholdning (Tatovør) – Kristian spørger Annette Baunsgaard  
 
Forud for sommerfesten vil vi forsøge at få ryddet op i containeren. 
Peter Fritzel har tilbudt at hjælpe Kristian med dette – tak  

 
 

6. Næste bestyrelses møde – Aftales - Undertegnede kan kun torsdag 
den 2. maj 2013 
 
Næste møde vil udelukkende omhandle sommerfesten og sættes til 
mandag d. 13. maj kl. 19.30 hos Sanne. 

 
 


