Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Ornum Øst søndag den 15. maj 2022 kl. 10.00 i
Gørlev Hallen.
Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed til ære for vores formand Jens Nielsens død.
1. Valg af dirigent:
Gitte blev valgt.
Til stede var mødt 44 medlemmer+ bestyrelsen, Peter, Margrethe, Inge, Jan, John og Lillian.
Gennemgang af året i foreningen v/Peter
Det er gået godt i vores forening og der har været et godt samarbejde i bestyrelsen.
Problemer med vejene og prisen i denne forbindelse har det været ok.
Det blev oplyst, at hjertestarteren hænger på Dr. Margrethe Vej, og det koster ca. 5. – 600 kr. om
året i drift, det er dog blevet lidt dyrere i 2021, fordi den er blevet serviceret. (1.700)
I starten af Dr. Margrethe Vej fra Brovej, var der problemer med at komme ind fra Brovej. Vejen er
blevet lavet i samarbejde med kommunen. Det har kostet os 20.00.
Det har kostet ca. 40.000 kr. for at ordne vejene generelt.
Vi har måtte reparere og udskifte dræn, det har kostet 100.000!!
Drænene er desuden gået igennem og de er blevet suget og renset. Det har kostet ca. 25.000 kr.
Jens har sørget for, at engen og vores område er blevet holdt, dette har kostet ca. 5. – 6.000 kr.
Violvej er blevet gravet en hel del op, og der er lagt nye dræn ned.

De sidste par år har der været brugt en stor del af vores penge på bl.a. på dræn og veje i vores
område
Entreprenørens priser er helt ok, vi er meget tilfredse med det, vi har fået lavet.
Beretningen blev godkendt.

Regnskaber: V/Peter
Der var ikke nogen kommentarer til de omdelte regnskaber.
Kontingent fastsættelse, blev det fra bestyrelsen foreslået, at de 800.- blev forblev uændret, men at
dette fra 2023 gælder for alle medlemmer.
Valg:
Følgene blev vagt:
Formand:

John Chrinstensen

2år

Jasminvej 10

61794143

Næstformand:

Jan Nielsen

1år

Henriksvej 37

21175311

Kasserer:

Peter Grovermann

1år

Hyacintvej 21

31350451

Margrethe Lillegaard

1år

Begoniavej 8

42730173

Inge Jakobsen

2år

primulavej 6

30275154

Supplant:

Lilian Wittig

1år

Jasminvej 13

28840783

Revisorer:

Peter Ellegaard – Henry Kirkhammer

Bestyrelses medlemmer:

1år

Eventuelt:
Peter Ellgaard Bellisvej, har oplyst, at der har været talt om vores engareal, og Peter Ellegaard oplyste
videre, at hvis der er en, der vil melde sig, kan man aftale, hvad der skal ske osv.
Lyngen bliver slået hvert 3. år. Man må ikke forandre området, andet end det, der sker helt naturligt.
Omkring 50 huse er solgt igennem de sidste 2 år.
Ib Kanto oplyste, at der er en del skraldespande, der ligger ned når det har blæst. Hvis de ikke bliver
rejst op igen, er det der parcellen selv, der kommer til at betale for dette, hvis de går i stykker. Han
henstillede til, at man rejste dem op.
Der er en brandtomt på Dr.Margrethes Vej. Den tilhører ikke vores forening.
Et suk fra kassereren, husk at meddele mig på mail: kasser-ornum@outlook.dk når/hvis i har fået ny
adresse, mail eller nyt telefonnummer.
Hvis i ser noget mistænkelig, skader/hærværk eller indbrud, er i velkomne til at kontakte kassereren
på mail, eller telefon 31350451. Det kan være jeg har telefon nummer på dem der bor der. Eller læg
det på facebook
Der blev også snakket om nabohjælp, opsætning af skilte m.m.
Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden kl.11.30
Mvh.Bestyrelsen

