Generalforsamling 2020
Bestyrelsen har, ligesom mange andre, måttet udskyde generalforsamlingen, på grund af
Coronasmitten. Det man kalder force majeure, ”som fritager en eller begge parter fra
kontrakten ved en ekstraordinær situation”. Vi har afventet sundhedsmyndighedernes
udmelding omkring forsamlinger. Da vi er næsten 300 medlemmer i GFfærgebakkerne og
vandværk, må vi vente, til der må åbnes, vel at mærke uden de retningslinier, som betyder, at
der kræves 1 meters afstand til nærmeste person. Vi skal nok meddele jer tid og sted, så snart
det er muligt. Imens skal I nyde sommeren og passe godt på jer selv, sammen – men på
afstand. På bestyrelsens vegne formand Helle Rasmussen.
……………………………………………………………………………………………
Nyhedsbrev juni 2020
Kære alle sammen.
Som vores opslag viser, er vi nødt til at udskyde vores generalforsamling, ligesom andre har
måttet gøre. Det har i det hele taget været et forår, som man ikke glemmer lige med det
samme. Bekymring for ens familie og nærmeste venner, samt alle de restriktioner, som har
været forbundet med det, har været en udfordring for alle. I den forbindelse har det været
godt at se og møde jer – med afstand, når vi har været på øen. Jeg håber, at alle – smitte eller
ej, er ved godt mod på fremtiden.
Vi har valgt at sige farvel og tak for samarbejdet med Administrationsselskabet Qvortrup, da
vi gerne vil have adgang til – og selv tage hånd om, vores egen økonomi, i stedet for at lade
andre styre det. Vi har derfor indgået en samarbejdsaftale med Regnskabskontor Nord, samt
en revisor, så vi kan få en total indsigt i vores regnskaber. Både de fortidige og de fremtidige
budgetter. Forretningsgangen er således, at betalinger af faktura, som vi nu kan se, betales
med en underskrift fra både kassereren og formand i Netbank, og sendes derpå til
regnskabskontoret. Det gælder både grundejerforeningen og vandværk.

Kommunens tilsyn på vandværket, i år, er også udsat pga corona, men deres bemærkninger
fra sidste år, (tilsynsrapport her på hjemmesiden d.4-6-2019, under vandværk), samt krav til
udbedringer har bestyrelsen fulgt op på. I den forbindelse kan vi nævne, at vores
vandværkspasser Lars Rasmussen, har været i gang siden de sidste uddannelsesbeviser kom i
hus inden jul. Det er bl.a. lovkrævet, at der skal ligge en 5 års plan for vandværket. Der
bliver nok at gøre, da vi arbejder på at bringe vandværket op til et mere moderne/nutidigt
koncept.
De opmærksomme har nok set, at der er kommet en postkasse op ved vandværket. Vi har
valgt at foreningen skal have adresse dér. Adressen er: GF Færgebakkerne og vandværk,
Kratvej 22, 4305 Orø. Den vil blive tømt en gang om ugen. Foreningens digitale adresse er

gf.faergebakkerne@gmail.com og det er vigtigt, at I melder jeres mailadresse til, da I ellers
kan mangle vigtige informationer. Skulle der være enkelte, som har fået kommunens
godkendelse til at få almindelige breve, så hører vi gerne fra jer. I er selvfølgelig altid
velkomne til at skrive eller ringe til mig eller andre i bestyrelsen.
Dejligt vejr betyder også åbne vinduer og døre. Vi skal huske, at der i vores vedtægter står, at
man skal tage hensyn, når man spiller musik eller lign, så det ikke kan høres hos naboerne.
Det er klart, at når man holder en sommerfest, fødselsdage mv. så kan det ikke undgås, men
husk på det i hverdagene.
Til sidst er der vedhæftet et brev fra Holbæk kommune angående brug af sprøjtemidler mv.
Det vil berøre nogle af jer, - men jeg synes da, at vi alle skal passe på vores natur – og
grundvand.
Fortsat god sommer  Formand Helle Rasmussen 21409154
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