
Datoer til kalenderenDatoer til kalenderenDatoer til kalenderenDatoer til kalenderen    
 
GeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamlingGeneralforsamling bliver holdt mandag den 22221111. . . . 
martsmartsmartsmarts 20 20 20 2011111111    om aftenen – vi forventer at afholde 
generalforsamlingen enten på Lundtofte skoles 
fællesrum eller i Sognegården. 
Indkaldelse og dagsorden uddeles primo 2011. 
 
Sommerfest 20Sommerfest 20Sommerfest 20Sommerfest 2011111111 bliver normalt holdt 2. lørdag 
i juni, men da det i 2011 = pinseweekend bliver 
det den 3. lørdag i juni, dvs. lørdag den 18.18.18.18. juni  juni  juni  juni 
2020202011111111, så sæt kryds allerede nu. Meld dig 
allerede nu på mailadr.: tomy@dbmail.dk for at 
være med i festudvalget. Det er hyggeligt og 
sjovt ☺ 
 
Og velkommen til de mange nye grundejere der 
er kommet til ØGF-området i 2009 og 2010. 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen i Ørholm Grundejerforening: 
 
• Tommy Mejdahl (formand) Danmarksvej 20A 
• Kristian Riskær Danmarksvej 28B    

(næstformand)    
• Annette Juel Baunsgaard (kasserer) 

Danmarksvej 31A 
• Jytte Balle Finlandsvej 8B 

• Anders Nielsen (sekr./orlov), Finlandsvej 16A 

 

 
Ørholm GrundejerfoØrholm GrundejerfoØrholm GrundejerfoØrholm Grundejerforrrreningeningeningening    

 

 
    

Uddelt: Uddelt: Uddelt: Uddelt: August 2010August 2010August 2010August 2010    
 

Hold dig ajour via: 

www.oerholm.dk/  
 

Webmaster: Michael Teis, Danmarksvej 29A 
mail: mail@oerholm.dk  

 
 

 
 
    



Sommeren er ved at gå på hæld og 
foreningsarbejdet kaster sig over os igen, 

herunder: 
 

Nedklassificering af vejeneNedklassificering af vejeneNedklassificering af vejeneNedklassificering af vejene i i i i    
ØØØØrrrrholm Grundejerholm Grundejerholm Grundejerholm Grundejerforeningforeningforeningforeningssss (ØGF)  (ØGF)  (ØGF)  (ØGF) 

omromromrområååådededede    
ØGF har modtaget svar fra LTK at de har 
modtaget vores klage over ovenstående. ØGF vil få 
et svar på klagen i løbet efteråret 2010 eller senest 
til maj 2011. Brevet fra LTK kan findes på 
www.oerholm.dk/  
 
For at logge sig på hjemmesiden kræver det at du 
er medlem af ØGF. Hvis du ikke allerede er 
medlem kan du indbetale årskontingent på kr. 
100,- (for resten af 2010). 
Via netbank: reg.nr.: 9033 kontonr.: 331163 
(Nordjyske Bank) HuskHuskHuskHusk at skriv formål, navn og 
adresse hvis du overfører via netbank. Rekvirering 
af et girokort kan ske hos kasserer Annette Juel 
Baunsgaard, 4091 9103 (efter kl. 16). 
 

StorskraldStorskraldStorskraldStorskrald    
ØGF henstiller til at affald på fortove til storskrald 
tidligst sker dagen før afhentning og det som ikke 
afhentes skal tages ind igen. Der har specielt 
været problemer med dette på Norgesvej men det 
gælder jo alle der sætter ud til storskrald i ØGF 

området. Vis hensyn, tak! Check også regler og 
datoer for afhentning af storskrald her: 
http://www.ltfh.dk/?id=231359  
 
Billeder fra Loppemarked og sommerfest 12. 
juni 2010: 
 


