
Grundejerforeningen Møllebroen, Orø 

Informationsbrev nr. 51 

 

Kære medlemmer 

Efter en forhåbentlig god påske hos jer allesammen ser vi nu frem til, at foråret virkelig bider sig 

fast, og vi alle snart kan færdes næsten lige så frit som før Coronatiden. 

Bestyrelsesarbejdet har naturligvis også været belastet af de mange restriktioner, som er pålagt 

os. Det er dog lykkedes bestyrelsen at holde fast i kommunikationen, således at intet af det 

arbejde, som var planlagt, eller de mange opgaver, der dukker op hen ad vejen, er gået i stå eller 

tabt. 

I forbindelse med de mange hushandler, der har været generelt på Orø og derfor også i vores 

forening, har der været en del kommunikation med de nye medlemmer af foreningen, en 

kommunikation som vi i bestyrelsen prioriterer meget højt og sætter stor pris på. 

Det tidlige forår har vi bl.a. brugt på at beskære ved stengærdet på Møllebrovej og på 

fællesarealerne ved Møllebro. 

Tiden nærmer sig, hvor vi igen skal have støvbundet vores veje, og den første af de to 

behandlinger, der er vedtaget, er planlagt til at finde sted første uge i maj, alt afhængig af vejret. 

Den anden behandling vil så foregå primo august. 

Vores generalforsamling er i år planlagt til d. 19. juni, og I vil naturligvis modtage indkaldelse og 

dagsorden i henhold til vedtægterne samt tid og sted. 

Bestyrelsen vil på denne generalforsamling fremlægge flere forslag til drøftelse bl.a. opdatering af 

vedtægterne, ny betalingsform af kontingenter, etablering af hjertestarter i området m.m., alle 

disse punkter vil naturligvis være beskrevet i oplægget til generalforsamlingen. 

Det er bestyrelsens store håb, at der blandt medlemmerne vil være ønsker om forslag til debat, 

således at vi i bestyrelsen kan arbejde i den retning, som medlemmerne ønsker.  Vi skal bede om, 

at I fremsender disse forslag til bestyrelsen senest d. 1. maj, således at de kan indarbejdes i 

programmet for mødet. 

Vi ser frem til at høre fra jer og til at se jer alle til generalforsamlingen. 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Grundejerforeningen Møllebroen, Orø 

 


