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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 39 

Bestyrelsesmøde nr. 39, søndag den 8. september 2019. 

Deltagere: Ib Palmelund, Jimmy John Mortensen, Michael Vitting, Merete 
Rønde Skipper-Pedersen, Kåre Sletved. 

Afbud fra suppleanterne Kim Urban Christiansen og Leif Hansen. 

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Underskrifter af generalforsamlingsreferat af 4/8 2019 og af 
mødereferat nr. 38 fra det konstituerende bestyrelsesmøde 
den 4/8 2019.  

De godkendte referater blev underskrevet. 

 

2. Revideret ”Bestyrelsesoversigt” og Årsplan for 2019-2020. 

Bestyrelsesoversigten blev taget til efterretning. 

Årets bestyrelsesmøder blev fastlagt som følger: 

Søndag den 10/11 kl. 10 hos Michael Vitting i Ishøj. 

Søndag den 9/2 kl. 10 hos Kåre Sletved i Ore Strandpark. 

Søndag den 3/5 kl. 9 hos Ib Palmelund i Ore Strandpark. 

Søndag den 21/6 kl. 9 hos Jimmy John Mortensen i Ore Strandpark. 

Ib udsender den færdigredigerede årsplan. 

http://www.orestrandpark.dk/
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3. Økonomisk status. 

Kontingentopkrævning udsendes af PBS den 23/10 med betalingsfrist 

den 10/11. 

Der var afsat en ramme til jubilæumsfesten på 25.000 kr. De samlede 

udgifter blev 24.316 kr. De ting, der blev indkøbt til aktiviteter om 

eftermiddagen, blev efter festen samlet i en legekasse ved nedgangen til 

stranden. Tingene er til fri afbenyttelse og bliver flittigt brugt og ryddet 

op efter brug. Det er dejligt at se. 

Der deltog ca. 20% flere medlemmer end vanligt til årets 

generalforsamling, men den blev kun 479 kr. dyrere end budgetteret, 

hvilket stort set svarer til prisen på den flotte jubilæumslagkage.  

Herudover har ingen udgifter været større end forventet. 

 

4. Vedligeholdelse af veje 

 
a. Plan for støvbinding af Rønnebæralléen i 2020. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig en plan Michael Vitting havde udarbejdet. 

Støvbinding: Mandag den 27. april. -  Hvis vejen er for tør på dette 

tidspunkt, alternativt: mandag den 4. maj. 

 

Ore Strandparks beboere adviseres i forvejen i nyhedsbrev og ved 

opslag.  

 

b. Affald fra udlejningshuse. 

 

Spørgsmålet blev bragt op på generalforsamlingen på grund af 

husholdningsaffald (med tyske etiketter), der flere gange i juli måned, 

blev anbragt ved vores flaske- og papircontainere. 

 

Ib og Merete rekvirerer brochurer fra REFA, der orienterer om 

affaldssortering på flere sprog til uddeling til alle husstande. Bestyrelsen 

opfordrer udlejere til at præsentere disse for deres gæster. Endvidere 

gør bestyrelsen udlejere opmærksom på, at REFA tilbyder 

affaldsafhentning i 4 størrelser, hvor huse med mange brugere har brug 

for én af de større affaldsspande, man kan bestille hos REFA for en 

forholdsvis lille merudgift. 
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5. Vedligeholdelse af stranden og broen 

 
a. Murer-reparation af brosokler. 

 

Højsæsonen i Ore Strandpark er slut. Derfor kan Kirkemureren 

komme i gang med reparation af badebroen over vandlinjen, som det 

blev fremlagt af Jimmy John Mortensen på generalforsamlingen. 

 

Jimmy arbejder videre med at undersøge, hvordan vi langtidssikrer 

badebroen også under vandlinjen. Blandt andet vil han kontakte den 

smed i Horbelev, der i sin tid lavede broen. 

 

b. 2 af broens trapper, borde/bænkesæt og hyndeboks skal i depot. 

 

Kim Urban leder og fordeler arbejdet i uge 43 efter efterårsferien, 

men han behøver hjælp. 

 

c. Del af græsengen som blomstereng. 

 

På generalforsamlingen blev det foreslået, at vi udlægger en del af 

fællesarealet ned mod stranden som blomstereng. Bestyrelsen 

besluttede at så vilde blomster i et areal øst for en linje fra det nord-

vestlige hjørne af nummer 38 til bænken ved skrænten ned til 

stranden. Området bliver indrammet af en sti langs med kanten ned 

mod vandet, ind mod marken og nummer 38, hvor græsset bliver 

slået samtidig med resten af fællesarealet. Vi laver aftale med en 

entreprenør om det praktiske arbejde. Merete Rønde er tovholder. 

 

d. Nedgang til broen tilgængelig med kørestol. 

På generalforsamlingen blev det nævnt, at nedkørslen til badebroen 

er for stejl til en kørestol, især når det er fugtigt. Det skal vi 

naturligvis have bragt i orden, så broen bliver tilgængelig for alle. Ib 

er tovholder på det projekt. 

 

6. 50 års jubilæumsinitiativer 

 
a. Jubilæumsskriftudvalget. 

 

Alle kan glæde sig over de mange gode billeder fra jubilæumsfesten, 

som Merete har lagt op på hjemmesiden. Ambitionerne om et skrift på 
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glittet papir er skrinlagt og udvalget er nedlagt. Der arbejdes på små 

historiske artikler og informationer til hjemmesiden. 

 

7. Spørgsmålet om en havefest med aktiviteter i 2020. 

 
Bestyrelsen foreslår, at vi genopliver en gammel tradition med Sankt 

Hansfest med bål på stranden og med fællesaktiviteter om 

eftermiddagen lørdag den 27. juni. Arrangement uden spisning, som kan 

aflyses, hvis vejret er for dårligt. Budget 500 kr. 

 

Hvem vil være med i et festligt udvalg? Meld dig på 

Ksletved@hotmail.com. Kåre er tovholder.  

 

 

8. Eventuelt. 

 
Nabohjælp. Bestyrelsen drøftede ”Nabohjælp” til at forebygge indbrud og 

øge sikkerheden i området. Vi synes ikke, at konceptet er velegnet i Ore 

Strandpark. I stedet vil vi offentliggøre bestyrelsens telefonnumre, så 

man kan ringe til os, hvis man oplever noget, der ikke er i orden. 

 

På generalforsamlingen blev der rejst et spørgsmål om revision af Ore 

Strandparks deklarationer. Bestyrelsen vil se nærmere på 

problematikken. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 10/11 2019 kl. 10 hos 

Michael Vitting på hans hjemadresse.  

 

 

 

 

Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 

 

 

 

Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 

mailto:Ksletved@hotmail.com

