Generalforsamling Møllebroen, Orø, 2022

Bestyrelsens beretning
Kære alle, velkommen til generalforsamlingen 2022 og specielt velkommen til de nye medlemmer.
Vi er i dag 48 stemmeberettigede og har modtaget 2

fuldmagter.

I perioden siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt fire bestyrelsesmøder, og der er udsendt tre nyhedsbreve, som alle er udsendt
til medlemmer, der har opgivet deres mailadresser til bestyrelsen, derudover ligger disse på foreningens hjemmeside. Hjemmesiden har i
2021 været besøgt ca. 4.500 gange.
I grundejerforeningen er der i perioden sket 8 ejerskifter, og vi har nu 47 fastboende i foreningen ud af 210 parceller.
Bestyrelsen har i dette i denne periode modtaget mange henvendelser fra medlemmerne, som er forsøgt besvaret hurtigst muligt. Skulle der
mod forventning være ubesvarede henvendelser, hører formanden gerne om dette.
I perioden har bestyrelsens fokus været på at få gennemført de opgaver, som blev vedtaget på generalforsamlingen 2021. Her kan nævnes
følgende:
•

Etablering af hjertestarter i foreningens område:
Dette blev gennemført i september, og den 2. oktober fandt en gennemgang og demonstration af hjertestarterens funktioner sted på
dennes placering på hjørnet af Pedersmindevej og Møllebakkevej med deltagelse af ca. 25 af foreningens medlemmer.

•

Overgangen til betalingsservice i forbindelse med kontingentopkrævning for 2022:
Generalforsamlingen vedtog, at foreningen skulle overgå til betalingsservice i 2022. Dette blev gennemført uden de helt store problemer, men naturligvis kommer der til at foregå enkelte justeringer til opkrævningen for 2023. Resultatet er, at vores kasserer er
lykkedes med at få alle kontingenter hjem på nær en enkelt pga. en dødsbosag, hvor vi har gjort krav på vores tilgodehavende. Det
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skal nævnes, at der for at opnå dette resultat ikke er udsendt rykkere, men i bestyrelsens ånd kun ved direkte kontakt i forbindelse
med de få manglende indbetalinger.
Bestyrelsen håber, at alle vil tilmelde sig betalingsservice, hvilket fremadrettet vil give en stor besparelse for foreningens økonomi.

Opstart af foreningens facebookside:
Vi fik opstartet foreningens facebookside i efteråret 2021. Formålet med denne side var, at medlemmerne og bestyrelsen fik en ekstra
mulighed for at opnå en indbyrdes lettere kommunikation. Vi har i dag ca. 150 medlemmer, men vi ønsker flere såvel medlemmer
som opslag på siden, så hermed en opfordring til at komme i gang.
•

Opdatering af foreningens vedtægter:
På generalforsamlingen 2021 fremlagde bestyrelsen nogle forslag til ændring af nuværende vedtægter, da der var flere punkter, som
havde behov for en opdatering. Der foregik en konstruktiv debat om emnet, og bestyrelsen bad medlemmer med kompetencer inden
for området om at give en hjælpende hånd for at få detaljerne rettet til. Desværre er der sket det, at de frivillige fald fra på grund af
bl.a. fraflytning og arbejdspres. Så derfor beder vi igen om der kunne være medlemmer, som vil kunne assistere med at færdiggøre
de sidste detaljer.

Foreningen har fire store hovedområder: Fællesveje, fællesarealer, fælles dræn, økonomi
For at starte med vejene, så har vi igen i perioden foretaget løbende vedligeholdelse, således at vi undgår de store udgifter til dette. Der er
også som tidligere år gennemført to gange støvbinding af vejene.
Vi har stadig udfordringen med for høj hastighed på vejene og manglende beskæring af buske og træer ud mod fællesvejene.
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Det er planlagt, at vi i efteråret foretager en yderligere beskæring og oprydning på vores areal langs Møllebakkevej.
Det arbejde, som bestyrelsen har deltaget i omkring hastighedsregulerende tiltag, vil blive gennemgået under ” indkomne forslag”.
Fællesarealerne er også det i år blevet løbende at vedligeholdt, men herudover forventer vi i dette budgetår at foretage beskæring på arealet
ved Møllebroen, således at området stadig er let tilgængeligt.
Vores dræn ser ud til at fungere ok, men vi har her i foråret haft en gennemgang af den eksisterende servicekontrakt for ved selvsyn at sikre,
at vi får den ydelse vi betaler for. Der blev påpeget enkelte mangler.

Den nuværende leverandør påpegede nogle områder, som måske i nær fremtid kunne give problemer i drænsystemet. Leverandørens forslag
var, at vi fik foretaget en TV-inspektion af de problematiske områder, dette vil han i nær fremtid fremskaffe en pris for. Drænudvalget
afventer dette oplæg, men vil dog også kontakte anden leverandør for at få tilbud og en vurdering af såvel servicekontrakten som TVinspektionstilbudet. Såfremt denne undersøgelse fører til en egentlig investering i drænsystemet, vil dette blive forelagt til godkendelse på
generalforsamlingen 2023.

Økonomi:
Årets resultat bliver positivt med kr. 35.500 i overskud, trods det at generalforsamlingen accepterede et 0-resultat, da der i budgettet ikke var
medregnet udgifter til hjertestarteren, facebookside og opstart af betalingsservice.
Der har i året været indtægter på kr. 10.000 fra rykkergebyr, inkassosag og indtægt fra administration fra ejendomsmæglere.
Hermed vil jeg gerne takke bestyrelsen og dens suppleanter for et rigtigt godt samarbejde i perioden, hvor jeg føler, at vi sammen har løst
mange opgaver, men også opnået en fælles holdning i bestyrelsen til, hvorledes vi håndterer de udfordringer, der hele tiden opstår.
Tak for et godt samarbejde!
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