
          29. august 2021 

Grundejerforeningen Møllebroen, Orø                                                                          

 

Nyhedsbrev nr. 53 

 
 
Kære medlemmer 
 
Bestyrelsen afholdt den 15. august sit første møde siden generalforsamlingen i juni og har valgt 
at konstituere sig på følgende måde: 
 
Formand:   Ole Møller Andersen 
Næstformand:  Morten Heckmann 
Kasserer:   Knud Erik Larsen, ansvarlig for dræn 
Bestyrelsesmedlem:  Henrik Kyndlev 
Bestyrelsesmedlem:  Henrik Iversen, ansvarlig for veje 
Suppleant:  Ebbe Kruse Jensen, ansvarlig for fællesarealer 
Suppleant:  Bo Overgård-Høifeldt, sekretær 
 
 
Bestyrelsen har nu startet arbejdet med de forslag, som blev vedtaget på generalforsamlingen 
2021.  

 
Hovedpunkterne, som blev vedtaget, var følgende, og herudover lidt info om bestyrelsens 
arbejde med de enkelte punkter: 
 

• Etablering af en facebookgruppe for Møllebroen 
Tidsplan:   Forventet start ultimo september  
Ansvarlig: Henrik Kyndlev 

 

• Etablering af hjertestarter i Møllebroen 
(forventes placeret på hjørnet af Pedersmindevej og Møllebakkevej) 
Tidsplan:  Ultimo september 
Ansvarlig: Morten Heckmann 

 

• Overgang til betalingsservice 
Tidsplan:  Ultimo december 2021 
Ansvarlig: Knud Erik Larsen 

 

• Opdatering af vedtægterne 
Tidsplan:  Præsenteres på generalforsamlingen 2022 
Ansvarlig: Ole Møller Andersen 
 

• Hastighedsudvalget 
Tidsplan:  Præsenteres på generalforsamlingen 2022 



Ansvarlig: Ole Møller Andersen, Henrik Iversen, Knud Snerle, Torben Nielsen 
Arbejdet i denne gruppe er allerede startet, men der forestår et stort arbejde med 
myndighedsgodkendelser, valg af produkt samt økonomi. 
Der vil blive udsendt information til alle, når de enkelte projekter er færdige. 

 
Bestyrelsen har modtaget en opsigelse fra regnskabskonsulent Nini Jensen, som gennem mange 
år har udført regnskabet for bestyrelsen i Møllebroen. Foreningen takker Nini for hendes store 
indsats og ønsker hende alt godt fremover. Det er med glæde, bestyrelsen kan meddele, at 
Knud Erik Larsen har tilbud at overtage denne vigtige post. Knud Erik har i en årrække været en 
del af bestyrelsen, og har i sit erhvervsliv haft økonomierfaring med mere end 40 års ansættelse 
i et af de største pengeinstitutter i Danmark. Bestyrelsen har stor tillid til, at han også vil føre os 
sikkert igennem overgangen til Betalingsservice. 
  
Der har været en del henvendelser fra medlemmerne om manglende beskæring og vedligehold 
af træer og buske ud mod fælles stier og veje. Vi skal derfor bede alle, der måtte have områder, 
der trænger til beskæring, om at få dette udført. 
 
Bestyrelsen har indgået en aftale med Orø Forsamlingshus om afholdelse af alle bestyrelses- og 
udvalgsmøder hos dem. Dette skal også ses i lyset af, at foreningen gerne vil støtte op om 
Forsamlingshuset, og da det samtidigt har været muligt at gøre dette, inden for foreningens 
budget, hænger tingene sammen. 
 
Vi har her medio august fået foretaget årets anden støvbinding af vejene, et tiltag som 
bestyrelsen forventer også at have med i budgettet for 2022. Dette får os til endnu engang at 
henstille til alle om at køre roligt på vejene, max 20 km/t, ikke blot af hensyn til vejene, men i 
høj grad også de bløde trafikanter. 
 
Bestyrelsen håber, at I alle må nyde sensommeren, og såfremt der er noget, I måtte ønske at 
drøfte med/informere bestyrelsen om, hører vi gerne fra jer. 
 
 
Venlig Hilsen 
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Møllebroen, Orø 

 

 

 

 

 

 


