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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 37 

Bestyrelsesmøde nr. 37, søndag den 23. juni 2019. 

Deltagere: Ib Palmelund, Jimmy John Mortensen, Michael Vitting, Merete 
Rønde Skipper-Pedersen, Kåre Sletved og suppleanter Kim Urban Christiansen 

og Leif Hansen. 

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde nr. 36 fra den 28/4 
2019. 

Det godkendte referat blev underskrevet. 

 

2. Vedligeholdelse af veje 

 
a. Støvbinding af Rønnebæralléen 

 

Støvbindingen gik som planlagt, og bestyrelsen har ikke fået 

kommentarer eller klager af nogen art. Det skyldes sikkert den meget 

grundige orientering inden støvbindingen. Det bliver vurderet, om der 

bliver brug for yderligere behandling senere på sæsonen. Måske får vi 

brug for vanding inden behandling, hvis vejret ikke sørger for fugtige 

veje. Det skal også vurderes, om det er pengene værd at fortsætte 

behandlingen til næste år. 
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b. Oversigtsforhold i svinget Søborgvej/Ore Strandvej forbedret. 

Michael Vitting har afholdt ikke mindre end 3 møder på selve åstedet 

med lederen af Guldborgsund Kommunes Vej og Park Afdeling. Der er 

blevet malet midterstriber og hajtænder på vejen og opsat 2 ”farligt 

vejsving”-skilte af Kommunen. Endvidere har husejerne klippet deres 

hække helt ind til skellet. Det er bestyrelsens opfattelse at disse tiltag 

har forbedret sikkerheden. Flot arbejde af Michael. 

 

3. Vedligeholdelse af stranden 

 
a. Strandrensdagens forløb + nyt strandsand? 

 

Der var fint fremmøde på strandrensdagen og rigtig meget tang blev 

fjernet og meget snak blev snakket. Det blev et hyggeligt 

arrangement, selvom der var for lidt pølser. 

Bestyrelsen går på stranden efter dette møde og fjerner tang. Jimmy 

bestiller straks et nyt læs sand, så stranden fremstår indbydende til 

sommerferien. 

 

b. Reparation af bropiller. 

 

Jimmy har fået overslag fra Kirkemureren på en total vedligeholdelse 

af bropillerne omfattende reparation og sikring af betonhatten og 

reparation og sikring af stålsiderne. Især dette sidste er meget 

kostbart, hvis det skal gøres, så stålet ikke korroderer yderligere. 

Bestyrelsen beslutter, at vi får foretaget nødvendig reparation af 

betonhatten på grundlag af murerens tilbud, når skoleferien er slut, 

så det generer færrest mulige medlemmer.  

Problematikken omkring den store reparation fremlægges på 

generalforsamling. 

 

c. ”Privatskilte” monteret på bord/bænkesæt. 

  

Kim Urban har monteret nydelige skilte på foreningens 

borde/bænkesæt.  

Kim har også slået græs omkring borde/bænkesættene, hvor det var 

nødvendigt. Og så har han fjernet irriterende fliser under vandet ved 

stigen for enden af badebroen. Tak for det, Kim. 

Bestyrelsen sørger for at en entreprenør vedligeholder for græs for 

fremtiden. Endvidere foretager vi beskæring af træer på vores 

strandskrænt. 
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4. 50 års jubilæumsinitiativer 
a. Festudvalget, herunder programmet, praktiske forhold, 

opgavefordeling. 

 

Bestyrelsen er meget glad for, at ikke mindre end 72 mennesker er 

tilmeldt festlighederne. Kåre fremlagde festudvalgets planer og 

tanker. Og arbejdsopgaver blev fordelt mellem bestyrelsens 

medlemmer. 

 Af flere forskellige praktiske årsager valgte vi at flytte festteltene 

fra fællesarealet til Jimmys have i nummer 14. Det er dejligt, at 

Jimmy beredvilligt har stillet sin have til rådighed. 

Kåre udsender en opdatering til medlemmerne, hvor vi også 

efterlyser medlemmer, der kan give en hånd med. 

 

b. Jubilæumsskriftudvalget. 

 

Udvalget udsender sit festskrift på selve jubilæumsdagen den 

11/10. Merete fungerer som udvalgets reporter og fotograf til 

festlighederne den 6/7. 

 

5. Generalforsamling søndag den 4/8 2019 

 
a. Praktiske forhold (indkaldelse/dagsorden/bilag, dirigent, referent, 

mødelokalet, deltagerliste, mødetid for bestyrelsen, valgene) 

 

Ib gennemgik alle disse praktiske forhold for bestyrelsen. 

 

b. Bestyrelsens årsberetning 2018/19. 

 

Bestyrelsen drøftede indhold, og Ib er allerede startet på at skrive den 

skriftlige beretning. 

 

c. Regnskaber 2018/19. 

 

Regnskabet er udarbejdet og skal herefter revideres. Bestyrelsen roste 

kassereren for det fine regnskab. 

 

d. Budget 2019-2020, herunder kontingent og omkostningsgodtgørelser. 

Jimmy fremlagde sine tanker for budget 2019/2020 og bestyrelsen 

vedtog at fastholde kontingent og omkostningsgodtgørelser på et 

uændret niveau. 
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e. Indkomne forslag. 

 

Ingen forslag er indkommet på nuværende tidspunkt, da bestyrelsen har 

besluttet en mindre omfattende reparation af broen, som kan afholdes 

inden for driftsbudgettet. 

Der kan indleveres forslag indtil den 10. juli. 

 

6. Konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 4/8 2019. 

Bestyrelsen besluttede at fortsætte hidtil gældende praksis med at 

konstituere os hvert år efter generalforsamlingen. 

7. Bestyrelsesmiddag fredag den 2. august 2019 kl. 18. 
 

Til efterretning. 

 

8. Eventuelt. 

 
Næste bestyrelsesmøde den 14. juli afholdes om nødvendigt som et 

telefonmøde og på mail. 

 

 

 

Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 

 

 

 

Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 

  


