Grundejerforeningen Møllebroen, Orø.
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2022
Orø Forsamlingshus lørdag den 18. juni 2022 kl. 10.00

Generalforsamlingen afholdes i Orø Forsamlingshus, og allerede fra kl. 09.00 vil der være
morgenkaffe og morgenbrød, øl og vand.

Tilmelding til morgenmad skal ske senest den 12. juni til Knud-Erik på SMS 40891957 eller
mail kasserer@moellebroen.dk
Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning vil Morten Heckmann præsentere og demonstrere brugen af foreningens hjertestarter, som til dagligt er placeret på hjørnet af Pedersmindevej og Møllebakkevej. Demonstrationen foregår i forsamlingshuset.
Og fra kl.13.00 vil der være fælles hygge med mad og drikke for grundejerforeningens medlemmer på vores fællesareal for enden af Møllebrovej, hvis tilstrækkeligt mange tilmelder
sig. Se vedhæftede bilag om dette arrangement.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af to stemmetællere.
3. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling udsendt den 4. juli 2021.
4. Beretning om foreningens virksomhed.
5. Indkomne forslag, se bilag 2.
6. Gennemgang af revideret regnskab for 2021, se bilag 3.
7. Budget, kontingent, rykkergebyr
7.1 Godkendelse af budget for 2022, bilag 4.
7.2 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2023, kr. 1.200.
7.3 Bestyrelsen foreslår rykkergebyret uændret for 2023
8. Valg
Valgperioden er to år, dog vælges revisorsuppleanten hvert år.
8.1 Formanden, Ole Møller Andersen, modtager genvalg.
8.2 Bestyrelsesmedlem Morten Heckmann modtager genvalg.
8.3 Bestyrelsessuppleant Bo Overgaard-Høifeldt modtager genvalg.
8.4 Bestyrelsesmedlem Henrik Iversen er fraflyttet foreningen. Nyt bestyrelsesmedlem
skal vælges.

8.5 Revisorsuppleant Ole Benzon modtager genvalg.
9. Eventuelt.

Bilag 1
Hastighedsregulering
På generalforsamlingen 2021 blev der fremsat ønske om at undersøge mulighederne for at
få nedbragt hastigheden på vores veje.
Formanden foreslog, at der blev nedsat et udvalg bestående af forslagsstillerne og repræsentanter fra bestyrelsen.
Et udvalg blev etableret med forslagsstillere Torben Nielsen, Knud Snerle og Allan Rechenback. Fra bestyrelsen Henrik Iversen og Ole Møller Andersen.
På generalforsamlingen vil Torben Nielsen præsentere de muligheder, der ønskes gennemført.
Det skal bemærkes, at dette ikke er et bestyrelsesforslag, og bestyrelsesmedlemmernes
indsats har hovedsagelig drejet sig om myndighedsbehandling.

Bilag 2
Nyskabelse på fællesarealet ved Møllebroen
Bestyrelsen ønsker at høre medlemmernes holdning til at gøre området for enden af Møllebrovej lidt mere brugervenligt eventuelt ved opstilling af borde og bænke.
På generalforsamlingen informeres om dette.

