
19. september 2003

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ore Strandpark, søndag den 10

august 2003 i Aastrup forsamlingshus.

1. Dirigent: Ole Løvig Simonsen

2. Berefiring v. formand Axel Jensen

a. Veje: Vejene er ordnet som vanligt. Det bemærkes, at egentlig burde
vejene hæves pga. faskinerne der ligger i siderne, det bliver dog ikke lige
nu.

b. Alle': Klippes i år af Poul. Det er et meget flot stykke arbejde der gøres
der. Tak for det.

c. Strand: Igen i år er strandet ordnet ved den fælles strandrensning, med
et flot resultat til følge. I år er det indkøbt nyt bænkesæt placeret mod
øst. Der er samtidig etableret sti dertil. Fra bestyrelses side opfordres
grundejerne til at benytte denne sti, så den ikke gror til igen.

d. Fællesareal: Græsset slås og "vedligeholdes" af Poul, et flot stykke
arbejde! Tak for det.

e. Fart: Bestyrelsen har vedtaget at farten på vejene bør sættes ned. Der
vil blive sat nye skilte op med 20 km. i området.

f. Hunde: Grundejerforeningen opfordrer kraftigt hundeejerne til at samle
hundens efterladenskaber op. Hunde skal ligeledes føres i snor i
området. Grundejerforeningen opfordrer grundejerne til at oplyse evt.
lejere om de "reglet'' der er i området.

1.

Sct. Hans fest: Strandgården havde igen i år arrangeret en flot Sct. Hans
fest for området. En dejlig aften, tak for det gode initiativ.

Muldvarpe: Det er med intensiv indsats lykkedes at bekæmpe
muldvarpene i området.

Afbrænding: Ros til grundejerne, man er blevet meget bedre til at
overholde "båltiderne'. Bliv ved med det !

h.



Kommentar til beretning. En grundejer bemærker det var "godt med en opsang til
hundeejeme".

Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

a. Regnskabet fremlægges af kasseren.
Der er en grundejer der ikke har betalt kontingent (heller ikke sidste år).
Det drejer sig om parcellen nr. 54. Vi forsætter kampen for at å
kontingentet.

Regnskabet godkendes.

J b. Regnskabet for reservefonden fremlægges og godkendes.

4. Fremlæggelse af budget for år 2003 -2004

a. Budgetforslaget fremlægges af kasseren - og godkendes
Det bemærkes at opkrævningen til den enkelæ grundejer lyder på
800 kr. De 600 kr. i kontingent til grundejerforeningen og 200 kr. til
reservefonden.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemrner

Kim Gregård, Ole Hansen og Hanne Bergmann
b. Valg af 2 suppleanter

Anny Hansen og J.E Kamp.
c. Valg af revisorer

Anny Hansen og Erik Bergmann.
d. Valg af revisorsuppleant

Michael Sandager.
6. Sct. Hans festudvalg

Ore Strandgård aftrolder Sct. Hans fest igen i år 2004.

7. Indkomne forsla§
Ingen indkomne forslag.
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8. Evt.

Vedr. skilte. En grundejer foreslår man kan vælge nogle små skilte til området
( omkring den tidligere nævnte hastighed), så området ikke bliver en

"skilteskov".

Vedr. nummering: Der fremstilles ønske om en bedre skiltning ved indgangen
til området. Det tages til efterrefiring.

Strand: Der fremsættes ønske om skraldespande på stranden som sidste år
(cykelkurve der sad på bordene). Der er ligeledes et opråb til rygerne om at
tage deres cigaretskod med hj"m, i stedet for at smide dem i sandet!!!!!!

"Støj": Efter et længere indlæg fra en grundejer omkring sø - gøres
opmærksom på, at man tager så meget hensyn til hinanden som muligt, uden vi
taler om forbud.

Trin på trappen på badebro: Der fremsættes ønske fra en grundejer om der kan
blive sat et eksha trin nederst på tappen for enden af broen.
Det tages til efterretning.

Referent: Hanne Bergmann


	2002. referat side 1
	2002. referat side 2
	2002. referat side 3

