Generalforsamlingen Møllebroen, Orø, den 19. juni 2021

Kære medlemmer
Velkommen til denne generalforsamling 2021. Vi har siden sidste
generalforsamling den 19. september 2020 fået en del nye
medlemmer og en særlig velkomst til dem.
Blandt vore nye medlemmer er også de fem grundejere, som bor
på det østligste stykke af Vestre Strandvej. Denne gruppe har ikke
tidligere været medlemmer af forskellige årsager, men da vores
forening i en deklaration fra 1965 er pålagt, at også disse
grundejere skal være medlemmer ligesom alle andre på
Møllebroen, så er det, godt at vi nu endelig overholder vores
egne vedtægter.
Den nye bestyrelse blev valgt den 19. september 2020 og har
siden afholdt tre bestyrelsesmøder med en god og konstruktiv
behandling af de opgaver, der til en hver tid er for en bestyrelse. I
alle bestyrelsesmøder deltager også suppleanterne, og jeg må
sige med et med et stor arrangement. Tak til bestyrelsen for
dette samarbejde, som jo på grund af Corona ikke altid har været
lige let.
Bestyrelsen har b.la. behandlet følgende emner:
•
•
•
•

Ny registrering i banken og erhvervsstyrelsen m.m.
Etablering af ny forsikring for Netbank
Besvare henvendelser fra nye grundejere
Behandle diverse klager fra grundejerne

• Løbende kontakt til kommune og øvrige myndigheder
• Sager med Holbæk politi
I grundejerforeningen har vi fem hovedområder at tage vare på:
1. Økonomien og budgetter
2. Vores veje og vedligehold af disse
3. Fællesarealerne
4. Vores fælles dræn
5. Forholdet til myndighederne
Økonomi og budgetter ligger i det fremsendte materiale og vil
blive gennemgået under i dagsordenen.
Vejene og vedligeholdelse af disse har igen en høj prioritet, og
vi kan med glæde konstatere, at genopretningen af vejene
efter etablering af kloakering af området stadig holder, hvilket
giver os økonomisk mulighed for at bruge penge på
støvbinding. Det eneste problem, som vi stadig oplever er, at
en mindre del af vore egne medlemmer stadig kører alt for
stærkt på vejene, trods mange henstillinger fra flere
grundejere.
Der blev udført støvbinding på vejene en gang i 2020, men i
2021 har vi valgt at støvbinde to gange. Første gang blev udført
i maj, og anden gang vil så blive i september.
Fællesarealerne er igennem året blevet vedligeholdt med både
beskæring og vedligehold af bænke og borde, samt udbedring

af belægningen på vendepladsen ved Møllebroen. Der er i
2021 planlagt beskæring og oprydning på hele den ene side af
Møllebakkevej, dog kun inden for vores område.
Vedligehold af dræn foregår stadig gennem den aftale, der er
indgået med en lokal entreprenør, hvor der hvert efterår
bliver spulet drænrør efter behov og renset op i brøndene. Vi
har i år ikke modtaget anmeldelser om problemer med de
eksisterende dræn, men hører stadig gerne, hvis der skulle
opstå problemer.
Som det fremgår at indkaldelsen til generalforsamlingen,
fremlægger bestyrelsen flere forslag til drøftelse og endelig
vedtagelse. Dette er gjort for at høre medlemmernes
kommentarer til bestyrelsens arbejde, og at nye tiltag hele tiden
er i overensstemmelse med medlemmernes ønsker.
Sluttelig vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde, og et
stor gå-på-mod til de opgaver, vi har haft.

