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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 40 

Bestyrelsesmøde nr. 40, søndag den 10. november 2019. 

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

Afbud fra suppleant, Kim Urban Christiansen. 

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 8/9 2019.  

Det godkendte referat blev underskrevet. 

 

2. Økonomisk status, prioritering af udgifter og 

kontingentopkrævning 2019-2020. 
 

Kasserer, Jimmy John Mortensen havde forberedt en meget grundig 

gennemgang af foreningens budget for bestyrelsen. 

6 medlemmer har indbetalt kontingent manuelt, mens PBS-

indbetalingerne først indløber om nogle dage efter betalingsfristen den 

10/11. Der har kun været få og små udgifter siden sidst, så resultatet er 

fornuftigt og som forventet med et underskud for regnskabsåret på 

21.765 kr. Budgettet indeholder en buffer til uforudsete udgifter på 

10.000 kr. 

http://www.orestrandpark.dk/
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Bestyrelsen har undersøgt muligheden for at tilså en blomstereng på 

fællesarealet ved stranden, som det blev foreslået på 

generalforsamlingen. Bestyrelsen har fået udarbejdet et forslag til en 

blomstereng på ca. 2000 m2, der vil koste 7.000 kr. i årlige 

driftsudgifter, hvilket kun kan realiseres ved besparelser i eksisterende 

udgifter eller kontingentforhøjelse. Bestyrelsen ønsker ingen af delene. 

Bestyrelsen har derfor besluttet at afprøve en test-model, hvor vi lader 

arealet til højre for nedgangen ligge hen, uden at græsset bliver slået 

mere end én gang om året, og hvor vi så tilsår en mindre del bælte på 

70x5 m med flerårige vilde blomster til vores strandrensningsdag. Dette 

kan gøres for et langt mindre beløb, og vi må så evaluere på resultatet i 

efteråret 2020. 

 

3. Vedligeholdelse af veje 

 
a. Affald fra udlejningshuse. 

 

I foreningens nyhedsbrev, som formanden udsender inden jul, vil han 

reklamere for en folder fra renovationsselskabet, som bliver uddelt i 

vores postkasser. Folderen fortæller om affaldssortering på flere sprog 

og oplyser om forskellige affaldscontainere man kan få, så den dækker 

det behov, man har. 

 

 

4. Vedligeholdelse af stranden og broen. 

 
a. Murerreparation af brosokler. 

 

Mureren skal rykkes. 

 

b. Borde/bænkesæt og hyndeboks, vinteropbevaring. 

 

Borde/bænkene er kommet op på tørt græs ved nedgangen til 

stranden, og hyndeboksen er kommet under tag. 

 

c. Etablering af blomsterengen (omlægningen, arealet økonomien). 

Emnet blev behandlet i forbindelse med budgetgennemgangen i  

punkt 2. 

d. Muldvarpebekæmpelse. 
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Der er kommet mange muldvarpeskud på fællesarealet ved stranden. 

Ib sætter Falster Haveservice i gang med bekæmpelse. 

 

 

e. Nedgang til broen tilgængelig med kørestol. 

 

Ib har fået en bunke jord fra en af foreningens medlemmer. Jorden 

skal bruges til at gøre nedkørslen til badebroen mere tilgængelig. 

 

5. Sankt Hans-fest på stranden lørdag den 27. juni 2020 med 

eftermiddagsaktiviteter. 

 

Der er stadig mulighed for at melde sig til det festlige udvalg, hvor Kåre 

er tovholder. Der kommer ikke til at ske de store ting i udvalget, før 

foråret for alvor er kommet i gang. 

 

6. Spørgsmålet om en ”Facebookgruppe Ore Strandpark”. 

 
Jimmy arbejder med idéen. 

 

7. Nyhedsbrev (jul/nytår) udsendes medio december måned. 
 

Ib fik følgende input til nyhedsbrevet: Affaldsordning - Julebadning – 

Strandrensning – Sankt Hans bål. 

 

 

8. Eventuelt. 

 
Merete sørger for nytårshilsner til vore entreprenører. 

 

Leif træffer aftale med Ugeavisen om at fortsætte med ordningen med 

tag-selv aviser i spanden ved opslagstavlen. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 9/2 kl. 10 hos Kåre Sletved 

i Ore Strandpark. 
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Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 

 

 

 

Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 

 

 

 

 

 

Bilag til blomstereng: 

 

 


