Grundejerforeningen Orøgaard
Forårsbrev 2018
Kære alle.
Nu har vi besluttet, at foråret er kommet – på trods af, at det stadig er frost om natten og har sneet her i
skrivende stund. Men mon ikke foråret er kommet, når denne skrivelse kommer frem☺.
Vi benytter gerne lejligheden til et par praktiske informationer, og det laver vi ikke om på.
Vandet
Der har været en enkelt frostsprængning på nuværende tidspunkt, men takket være Alf og Flemmings
”udrykningsplan”, så blev denne fundet. Det var selvfølgelig lige dagen, hvor YouSee’s mobilnet var nede,
så der måtte ringes rundt og bankes på døre for at få informationen rundt. Vi kunne også informere husets
ejer, fordi telefonnummeret var på medlemslisten. Så super vigtigt, den er opdateret hele tiden med
relevante numre, så vi kan informere i sådanne situationer.
Meget apropos, så vil vi gerne have så mange mailadresser som muligt til udsendelse af opkrævninger. Så
har du/I ikke oplyst en, så send gerne info til oroegaard@gmail.com.
Bålpladsen
Der kan lægges grenaffald på denne – læs igen – grenaffald. Ikke haveaffald eller andet. Det er vigtigt, man
lægger godt ind mod midten, når der startes med at fylde på, så kan der være mest muligt. Hugo og Aksel
styrer bunken og beslutter, når der ikke kan være mere. Så ryger der skilt op på bommen.
Men ellers er Skt. Hans skæringsdagen, hvor den lukker for sæsonen.
Orøgaardsvej
Der lægges asfalt på denne når temperaturen i luften gør, at arbejdet kan udføres. Den ene dag, hvor
arbejdet udføres, må man undtagelsesvis benytte brandvejen ved Enghaven.
Grusvejene
De så godt ud, da de var ny renoverede, men det våde efterår og gravemaskiner til de enkelte stikledninger
har gnavet noget i dem. Vi skal gøre vores til, at hullerne fyldes op. Men har man et hul ud for sin grund,
eller blot vil være behjælpelig, så ligger der en god bunke grus ved vandværket man kan snuppe lidt af og
fylde i.
Vi har haft en enkelt snerydning i denne sæson, så det er dejligt billigt sluppet på den konto.
Molen
Den kan blive pokkers glat på enkelte steder. Vi vil prøve at rense den og gøre vores til, at det afhjælpes.
Men pas på, når I går der. Vi har sat skilt op, som en god husker.

Naturfredningen
Det eneste, som kan siges i den sammenhæng, er, at der muligvis etableres noget ekstra parkering ved
Den Gode Viking (drivhuset), som skal anvendes i forbindelses med traveturen omkring Næsset.
Så skal der bare lige være en sti!! Nå, men det løser de sikkert også.

Et par datoer at notere allerede nu:
Generalforsamling 16.6.2018
Arbejdsdag 23.6.2018 kl. 10.00 (mødes ved vandværksgrunden kl. 10. Varighed ca. 2 ½ time)
Grundejerfest 23.6.2018 kl. 17.30 (fælles spisning med medbragt mad og drikke)
Skt. Hans bål 23.6.2018 kl. 21.00 på stranden
Vi kan være i den situation, at vi sikkert skal afholde en ekstraordinær generalforsamling d 23.6.2018, nu vi
er samlet☺. Der er nogle ”praktiske” ting i vandværket, som vi skal drøfte på den ordinære
generalforsamling, men som sikkert skal videre til en ekstra ordinær. Men mere om det senere.
Bestyrelsen sender de bedste hilsner til jer alle, og vi glæder os til at møde jer på vejene og
fællesområderne.
På bestyrelsens vegne,
Henrik Petersen
Formand

