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              31. oktober 2022 

Grundejerforeningen Møllebroen, Orø 

                                                                        

Nyhedsbrev nr. 58 

 

Kære grundejer. 

På vores generalforsamling i GF Møllebroen i sommer blev det besluttet, at udvalget vedr. ha-
stighedsregulerende tiltag skulle arbejde videre med forslagene ud fra de på generalforsamlin-
gen trufne beslutninger. Det blev desuden besluttet, at forslagene skulle fremlægges på en eks-
traordinær generalforsamling til beslutning, så snart de var klar.  

Vi er nu nået dertil, at vi har tre forsalg til hastighedsregulerende tiltag med budget og der er 
indkaldt ekstra tilbud fra lokal entreprenør. På den ekstraordinære generalforsamling skal vi 
således beslutte, om vi skal gå videre med et af de tre forslag eller helt undlade at gøre noget. 
Der er således fire forslag at vælge imellem og da det er en ekstraordinær generalforsamling, 
træffes beslutningen ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte medlemmer inkl. lovligt 
repræsenterede fuldmagter.  

Vi er i bestyrelsen med på, at vi skal mødes ”uden for sæsonen” og det kan være problematisk 
for nogle. Omvendt har der jo været et stort ønske om at gøre noget ved problemet hurtigst 
muligt. På den baggrund mener bestyrelsen, at en udskydelse af beslutningen – og dermed ge-
neralforsamlingen - til sæsonstart 2023 ikke er en reel mulighed. 

Vi er i bestyrelsen også med på, at ikke alle kan være på øen til generalforsamlingen. Derfor 
opfordrer vi kraftigt til at de, der ikke kan deltage selv benytter muligheden for, at give en nabo 
eller genbo som deltager en fuldmagt med til mødet. Husk at hvert fremmødt medlem (som her 
er hver repræsenteret adresse) kun kan medbringe én fuldmagt. Det er lidt bøvlet, men sådan 
er vores vedtægter og de er således for at sikre mod, at nogen let kan ”kuppe” en beslutning 
igennem. Så det er lidt irriterende, men det er irriterende af en god grund.   

Af hensyn til budgettet og tidspunktet på dagen serveres der kun kaffe/the og postevand under 
mødet. Men da vi holder det i forsamlingshuset vil der som sædvanlig være mulighed for at  
købe øl og vand m.v. til rimelige priser. 

Vi håber at se mange medlemmer til mødet og også på at vi får en god, faglig og livlig debat, 
som kan lede os til den rigtige beslutning for vores forening.  

Med venlig hilsen 

 

Bestyrelsen 



       30. oktober 2022
      

 
 
 
Grundejerforeningen Møllebroen, Orø                            
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling                                  
søndag den 20. november 2022 Kl. 11.00 

Mødet afholdes i Orø forsamlingshus 

 

 

Emne til debat og vedtagelse: Hastighedsregulerende tiltag på foreningens veje 

Denne ekstraordinære generalforsamling blev på årets ordinære generalforsam-
ling den 18. juni 2022 vedtaget afholdt i sidste halvdel af 2022, som det ligeledes 
fremgår af referatet dateret den 7. juli 2022.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 
 

2. Valg af to stemmetællere. 

3. Hastighedsudvalgets gennemgang af de fire fremsendte forslag til hastigheds-
regulerende tiltag med en max. hastighed på 20 kmt. 
  

4. Afstemning om forslag 1-4. 
Bestyrelsen ønsker at henlede opmærksomheden på, at det i henhold til for-
eningens vedtægter § 4 er tilladt hvert enkelt medlem/husstand at medbringe 
en (1) fuldmagt. 
 

Afslutning 

 



FORSLAG TIL HASTIGHEDSDÆMPNING 

 

Forslag 1 

 

Opsætning af 18 stk. bump med pullert (se kort forslag 1) 

1: 1 stk. for enden af asfaltstykket på Møllebrovej – lige før vejen deler til Højvejen 

2: 2 stk. på grusstykket Møllebrovej  

3: 2 stk. på Højvejen 

4: 1 stk. for enden af asfaltstykket på Møllebakkevej – 3 stk. fordelt på resten af Møllebakkevej 

5: 2 stk. på Strandgårdsvej 

6: 1 stk. på Tornholmsvej 

7: 1 stk. på Pedersmindevej 

8: 1 stk. på Lanternevej 

9: 4 stk. på Vestre Strandvej      

Pris inkl. moms og opsætning, samt 3 stk. skilte      388.000,- 

 

 

Forslag 2 

 

Opsætning af 8 stk. bump med pullert (se kort forslag 2) 

1: 1 stk. for enden af asfaltstykket på Møllebrovej – lige før vejen deler til Højvejen 

2: 1 stk. på grusstykket Møllebrovej mellem nr. 13 og 15 

3: 1 stk. ca. midt på Højvejen 

4: 1 stk. på Strandgårdsvej 

5: 4 stk. på Møllebakkevej – 1 stk. for enden af asfaltstykket på Møllebakkevej, 3 stk. fordelt på    
resten af Møllebakkevej.  

Pris inkl. moms og opsætning, samt 3 stk. skilte      185.000,- 



 

Forslag 3    

  

Opsætning af 3 stk. bump med pullert (se kort forslag 3) 

1: 1 stk. for enden af asfaltstykket på Møllebrovej      

2: 1 stk. for enden af asfaltstykket på Højvejen    

3: 1 stk. for enden af asfaltstykket på Møllebakkevej     

Pris inkl. moms og opsætning, samt 3 stk. skilte         42.000,-  

 

 

 

Forslag 4 

     

     Ønsker ingen af de stillede forslag 
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