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Kære medlemmer 

 

Efter kalenderen skal det nu være forår, og det har vi glædet os til. Det har også betydet at 

bestyrelsen nu har afsluttet regnskaber m.m. for 2021, vi og ser nu frem mod nye aktiviteter i 

2022. 

 

Første bestyrelsesmøde i 2022 blev afholdt 13. februar, hvor følgende hovedpunkter var på 

dagsordenen: 

 

• Udarbejdelse af budget for 2022: 
 

Her blev det vedtaget at fastholde det niveau, som vi i dag har på vedligeholdelse af vejene 
og dermed også de 2 gange støvbinding. Derudover vedtog vi at afsætte et beløb til opryd-
ning af vores del af beplantningen på Møllebakkevejs nordside, således at vi får et pænt 
område. Dette vil vi forsøge at gøre i samarbejde med ejeren af markarealet. 
 
På fællesarealerne vil vi igen i år afsætte penge af til at beskæring og oprydning. 
 
Vores dræn syntes at have fungeret fint, men vi har efter de sidste storme foretaget en op-

rensning af udløbsbrøndene for at sikre, at disse ikke er blevet stoppet af sand og tang. 

 

• Facebookgruppen vokser støt, og vi er nu flere end 100 medlemmer, men vi savner lidt 

mere aktivitet på siden. 

 

• På denne tid af året, hvor vi alle begynder at rydde op på vores grunde efter vinteren, vil vi 

gerne henstille til, at man sørger for nødvendig beskæring af bevoksningen mod veje og 

fællesarealer. 

 

• I forbindelse med Generalforsamlingen den 18. juni har bestyrelsen påtænkt at afholde et 

åbent fællesarrangement samme aften på fællesgrunden på Vestre Strandvej. Nærmere 

om dette vil følge. 

 

• Overgangen til betalingsservice har kun givet anledning til få henvendelser fra medlem-

merne. Overgangen er forløbet problemfrit, og at mange har tilmeldt sig Betalingsservice, 

hvilket vil lette næste års opkrævning og samtidig spare foreningen for penge. 



• Igen i år skal vi have kreaturer til afgræsning af Tornholmen, og vi er i dialog med ejeren af 

kreaturerne herom. 

 

• På Generalforsamlingen skal der ny-/genvælges flere bestyrelsesmedlemmer, og såfremt 

man ønsker at være en del at foreningens bestyrelse, opfordres man herved til at rette 

henvendelse til Formanden. 

 

 

Håber vi alle får et godt forår på Orø 

 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 
 


