
indkaldelse til bestyrelsesmøde den 12/8 2022 kl 9,30 ved Magrethe Begoniavej 8 4281
Gørlev

Mødt Peter, Margrethe,Inge, Jan, John, Lilian. Afbud Tina

Peter oplyser det går godt. Græsset er slået i rabatten på Dr. Margrethesvej og er betalt så
alt er ok
.
Tina er kommet i bestyrelsen som suppleant.

Peter oplyser der er gravet dræn over på Irisvej da der skulle graves ud til nyt hus .
Kresten oplyser at det er vigtigt at reg etablering af dræn sker så hurtigt som mulig
så Peter er i dialog med kommunen fordi vi mener det er dem som skal betale da de har
givet tilladelse til opførelse af hus.

Nede ved udløbet at åen er en del fisk, men vandet står ikke så højt.

Sommerhus salg er gået helt i stå.
Inge Jan og John deltager i landliggerudvalget møde i Kalundborg kommune der er møde
den 24/9 2022 der vil hastigheden ved brovejen komme op også vedrørende tang på
stranden affaldsordning samt affald på hjørnet af Brovejen og Osvejen som ikke bliver tømt
tit nok
DE Grønne poser til bioaffald får vi ikke mere der skal bare bruges en alm poser.
.
John oplyser at der er fra de andre foreninger er ønske at opføre et fugletårn på engen men
det mener han ikke kan blive godkendt da der er beskyttet område.

Jan og John vil gå vedtægterne igennem og få dem rettet til så et revideret vedtægt kan
komme op på generalforsamling.
Facbook er ikke vores officielle hjemmeside  oplysninger og vedtægter kan læses  på
Grundejerforeningen Ornum øst
Halleby solpark.

Kresten oplyste at der hvert 3 år skal renses grøfter op fra Dronningen stenen og ned til åen
og den grøft der går til Hallebyåen.

Vedr hæk og træer som går i dræn skal de skæres helt ned også rødderne.

John oplyser de sedler som er udleveret er ikke vores regler det er kommunens regler og
retningslinjer så ambulance  brandvæsen og skraldevognen kan komme forbi.

Næste møde er 16/10 2022 hos Inge


