
19. august2004

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Ore Strandpark , søndagden 8
august 2004 i Aastrup forsamlingshus.

.1. Dirigent: Ole Løvig Simonsen

2. Beretning v. formand Axel Jensen

a. Veje: Vejene er ordnet som vanligt med grus. Det er dejligt at se de nye
hastigheder overholdes, til glæde for os alle.

b. A11e': Denne passes atter i år af Poul, der udfører et meget flot stykke

, ), arbejde. Poul slår desuden også græsset på fællesarealet.

\J 
c. Strand: Ved den fælles strandrensning blev der renset op på stranden, og

iar ræa flyttet en høfte. Dette kan kun lade sig gøre fordiJ.nt har en
maskine til rådighed, der kan udføre opgaven. Bestyrelsen opfordrer
grundejeme til at deltage ved den fælles strandrensning, det er en
hyggelig dag !

d. Sct. Hans fest: Strandgården havde igen i åtr arrangeret en flot Sct. Hans
f*t f"r.*tåd.t, med spisning og båIf,å stranden.

e. Afbrænding: Stor ros til grundejerne for overholdelse af "båltiderne" i
forhold til afbrænding. (obs. tiderne står i udhængsskab, ved indkørslen
til området)

-- f ilffi; ;:3ff.:i[l.;:lån:Til:,[ffirik#3:ffi
"belægningar", på det område. I bestyrelsen foreslår vi, at man benytter
sig af de fliser, der kan gro græs op igennem (armeringssten).
Alt andet accepteres ikke

g. Beskæring af rønnealld: Denne alle' er grundejerforeningens, og skal
derfor ikke beskæres af grundejerne.

Kommentar til beretning. Beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab



a. Regnskabet fremlægges af kasseren.
Der mangler stadigvæk at blive betalt kontingent fra en grundejer,
(samme som sidste år) . Der arbejdes forsat på atinddrage beløbet -
med fogedrettens hjælp. Der kan nemlig ikke slippes foiat betale
kontingent.

Regnskabet godkendes.

b. Regnskabet for reservefonden fremlægges og godkendes.

4. Fremlæggelse af budget for år 2003 -2004

a. Budgetforslaget fremlægges af kasseren - og godkendes

Der gøres samtidig opmærksom på at grundejerforeningen overvejer et
bankskifte for at få en,,bedre rente,,.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer.
a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Hans Jepsen, Axel Jensen.
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

Strandgården, ønsker ikke at forsætte som Skt. Hans fest udvalg.
Følgende er valgt til Sct. Hans festudvalg:
Bodil Kristoffersen, Ore strandpark nr. 2g
Benedikto Sølberg, Ore Strandpark nr. g2
Hans Jepsen, Ore Strandpark nr. 14
Kim Gregård, Strandgården, Ore Strandpark 1.

7. Indkomne forslag

Der er indkommet følgende forslag.



Vedr. trappen på broen. Der stilles forslag om bredere trin, så trappen på den
måde bliver bedre at gåt. Der gøres desuden opmærksom på at det ikke er
særligt behageligt attræde på trinene.
I bestyrelsen er vi opmærksomme på problemet. Vi vil tale med dem, der har
fabrikeret trapperne, om muligheden for at gøre trinene breder€, og mere
behagelige at gå for.
Det foreslås desuden at sætte "sisal" på trinene.

8. Evt.

En grundejer gør opmærksom på, at der fra september er der lov omkring
bekæmpelse af bj ørneklør.

Der forespørges til at lægge lidt mere belægning på vejen i krydset, ved
indkørslen til området. Dette tages til efterretning

En grundejer tilbyder at slå med leen på stien ved stranden. Tak for det.

Vedr. strandrensningsdag. Det foreslås at datoen hænges op i udhængsskabet..

Referent: Hanne Bergmann
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