
GRUNDEJERFORENINGEN 
MØLLEBROEN - ORØ 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019 
Orø Forsamlingshus  - lørdag den 22.06. 2019, kl. 10.00 

Generalforsamlingen afholdes i år i Orø Forsamlingshus og  
allerede fra kl. 09.00 vil der være morgenkaffe og morgenbrød. 
Tilmelding til morgenmad sker til Nini: Mobil 20582388 eller ninierik@jensen.mail.dk 
senest den 13. juni. 
 
DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent 

2. Valg af 2 stemmetællere 

3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling, udsendt den 12. juli 2018 

4. Beretning om foreningens virksomhed 

5. Indkomne forslag  
- Indkomne forslag nr. 1, se bilag 1 
- Indkomne forslag nr. 2, se bilag 2 
- Indkomne forslag nr. 3. se bilag 3 
 

6. Regnskab, revideret regnskab for 2018 er vedhæftet, bilag 4 

7. Fastsættelse af kontingent og rykkergebyr  

7.1. Budget for 2019 er vedhæftet, bilag 5 

7.2. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020, kr. 1200. 

7.3. Rykkergebyr foreslås uændret  

8. Valg, valgperioden er to år, dog således at revisorsuppleanten vælges hvert år: 

8.1.   Formand Vibeke Ravn Sørensen, valgt sidste år 

8.2.   Kasserer Nini Lykke Jensen, modtager genvalg  

8.3.   Bestyrelsesmedlem (næstformand) Ole M. Andersen, ønsker at udtræde 
 Valg af nyt bestyrelsesmedlem 
 Bestyrelsen foreslår suppleant Gitte Sejer som nyt bestyrelsesmedlem 
 

8.4.   Bestyrelsesmedlem Angelina Jacobsen, modtager genvalg 

8.5.  Bestyrelsesmedlem Knud Erik Larsen, valgt sidste år 

8.6.  Valg af ny 1. suppleant til bestyrelsen 
 Bestyrelsen foreslår Morten Heckmann, som ny bestyrelsessuppleant 

8.7.  Valg af ny 2. suppleant til bestyrelsen 
8.8.   Revisor Simon Tjell, modtager genvalg 

8.9.  Revisor Preben Madsen, valgt sidste år 

8.10. Revisorsuppleant Ole Benzon, modtager genvalg 

9. Eventuelt 

mailto:ninierik@jensen.mail.dk
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Bilag 1 

 
Dagsordenens punkt 5 

Indkomne forslag : Bestyrelsens forslag 
nr. 1 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Ny asfaltbelægning på Møllebrovej 

Bestyrelsen foreslår, at der lægges ny asfaltbelægning på Møllebrovej. 

Belægningen er flere steder hullet og revnet, og det kan være til fare for sikkerheden for 
både gående, cyklende og kørende. 

Vejudvalget har indhentet to tilbud på vejstrækningen fra henholdsvis NCC og firmaet 
Munck.  
Et tredje firma Colas var ikke interesseret i at afgive tilbud. 

Bestyrelsen har valgt tilbuddet fra NCC, fordi de i deres vurdering af opgaven har tilbudt at 
lægge et kraftigere lag vejmateriale på. Asfalt mv. lægges ud med krum profil. 
NCC vil klare opgaven for 185.000 kr. incl. moms. Hertil skal lægges ca. 10.000 kr. til at 
flytte jord i begge vejsider, således at der laves en afvandingsmulighed for regnvandet. 

Bestyrelsen foreslår opgaven gennemført i efteråret med en bevilling på 195.000 kr. 
Finansieringen kan tages fra de midler, som grundejerforeningen har sparet på 
vedligeholdelsen af vejene under kommunes kloakarbejde i vores område. 

 

 



GRUNDEJERFORENINGEN 
MØLLEBROEN - ORØ 

 

Bilag 2 

 

 

Til Bestyrelsen Grundejerforeningen Møllebroen 
     Orø, den 16. januar 2019. 
 
 

Dagsordenens punkt 5 

Indkomne forslag fra medlemmerne 

nr. 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Forespørgsel / forslag til Generalforsamling juni 2019. 

 

Er der mulighed for at asfaltere hjørnet af Møllebrovej og Højvejen? 

Da der altid er store huller. 

Med venlig hilsen 

Erik Jensen, Vestre Strandvej 42 
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Bilag 3 

 

Til Bestyrelsen Grundejerforeningen Møllebroen 
     Orø, den 3. februar 2019. 
 
 
Dagsordenens punkt 5 
Indkomne forslag fra medlemmerne 
nr. 3 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Belægningen på Møllebakkevej 
 
Vi vil gerne bede generalforsamlingen tage stilling til en asfaltering af Møllebakkevej. 

Vi skriver til jer, fordi vi er meget utilfredse med belægningen på Møllebakkevej.  

En enkelt tur til Brugsen, så er bilen smurt ind i mudder og vores tøj ligeså.  

Hørte at andre kunder i Brugsen ligeså brokkede sig over muddervejen Møllebakkevej.  

 

Vores bil skulle have en undervognsbehandling hos Pava. Det kostede os yderligere 587 
kr. til rengøring af undervogn, inden Pava ville påtage sig at textylbehandle vores bil.  

Hver gang vi er på fastlandet, må vi få vasket bilen af for mudder, en øget udgift i forhold til 
tidligere. 

Kan huske det tidligere har været på tale at asfaltere Møllebakkevej, en mulighed vi nok 
må tage i betragtning igen. 

 

Med venlig hilsen 

Pia og Jørgen G. Jensen 

Vikkevej 5 

4305 Orø 
 


