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Årsberetning 2013-2014 
 

Bestyrelsens skriftlige årsberetning er i en vis udstrækning et sammendrag af referaterne fra 
bestyrelsens møder. 
Året blev præget af to begivenheder: skader på stranden på grund af kraftige storme og at den nyvalgte 
kasserer Svend-Erik Nielsen måtte træde ud af bestyrelsen pr. 31. marts 2014. 
På generalforsamlingen i 2013 blev også Bjørn Klinke valgt ind i bestyrelsen og på det konstituerende 
møde valgtes Bjørn som næstformand og Ib Palmelund blev valgt som sekretær. 
Idet bestyrelsen ikke kunne finde en kassererkandidat til en ekstraordinær generalforsamling i løbet af 
foråret besluttede bestyrelsen, at 1. suppleant Kåre Sletved indtrådte i bestyrelsen, og at foreningens 
tidligere kasserer Erik Buch Nielsen blev fungerende kasserer, en løsning som bestyrelsen er meget 
taknemmelig for, idet der kun var meget kort tid til at årsregnskabet skulle udarbejdes. 
Bestyrelsen har været meget aktiv i årets løb og har fået løst de fleste af de mål, som vi omtalte på sidste 
generalforsamling og løst de opgaver som dukkede op i løbet af året.          
 

Veje og skel 
Bestyrelsen  er tilfreds med aftalen med formanden om vejhøvling af vores veje, der nu har en bedre og 
rigtigere profil. Det har også hjulpet på vejenes tilstand, at der er igen i år er blevet udlagt 6 vognlæs 
knust asfalt fortrinsvis lagt på sidevejene. Rønnebæralléen er på tilfredsstillende vis blevet slået og 
passet af Kim, og vejen fremstår ganske imponerende og giver et pænt indtryk af Ore Strandpark. 
 
Som omtalt på sidste generalforsamling finder vi, at trafiksikkerheden i vejkrydset er for usikker både 
hvad angår oversigtsforhold som risikoen for nedfald af grene fra det store træ tæt på krydset. Idet 
Strandgården er ejer af halvdelen af det store poppeltræ har bestyrelsen afholdt et møde med 
andelsforeningen med henblik på at finde en løsning. Mødet var konstruktivt og holdt i en venlig 
atmosfære og Strandgården gav udtryk for at de ikke ville modsætte sig en forbedring af 
trafiksikkerheden. Efterfølgende har Strandgården skrevet, at de vil "tillade" at poppeltræet og en del af 
deres hæk fjernes, at der i stedet plantes spireahæk lidt inde på deres grund og at udgifter som 
udgangspunkt ikke dækkes af Strandgården. Da trafiksikkerheden er en mærkesag for bestyrelsen vil vi 
fremsætte forslag på generalforsamlingen om at forbedre trafiksikkerheden i vejkrydset. 
 
Af bestyrelsens beretning sidste år fremgår det, at bestyrelsen ville komme med effektive tiltag vedr. 
hegn i fællesarealer primært med det formål, at undgå at vi kommer i den situation, at en grundejer 
vinder hævd på en del af fællesarealet. 
Første skridt var at orientere grundejerne ved at udarbejde en oversigt over gældende regler for hække 
og træer. Oversigten blev sendt til fakta-tjek i kommunen, som ændrede lidt i vores notat bl.a. at 
kommunalbestyrelsen er tilsynsmyndigheden, hvorefter "Orienteringen" er lagt ind på foreningens 
hjemmeside. 
Næste skridt blev en besigtigelse af samtlige grunde med skel ud til fællesareal, hvor overskridelser blev 
noteret og fotograferet. Generelt finder vi området velpasset, dog er der nogle mindre og andre få 
alvorligere overskridelser, som bestyrelsen sammen med ejerne vil besigtige i denne sommer.  
 

Stranden og broen 
TrygFondens opsætning af sikkerhedsudstyr på stranden kan omfatte et strandnummerskilt, en 
redningskrans og et turistinfo-skilt. Bestyrelsen ønskede ikke turistskiltet og søgte via beredskabschefen 
om et nr.skilt med redningskrans, hvilket nu er opsat af kommunen uden udgifter for 
grundejerforeningen.                                                                    



Som nævnt indledningsvis fik stranden mærkbare stormskader på stensætning og græsterrasse (se foto). 
Bestyrelsen besluttede at udbedre skaderne omgående. Tang blev fjernet, store sten og jord blev tilkørt 
og der blev sået græs, en hel del af arbejdet blev udført af os selv, hvorved den endelige regning blev 
væsentligt mindre end forudset. 

                     
 
Denne opgave blev kædet sammen med vores ønske om at etablere en køre- og slåbar strandsti til 
Kongsnæsstranden. Idéen blev forelagt en strandejer og Grundejerforeningen Kongsnæs, som gerne så 
en bedre stiforbindelse, og Kongsnæs ville gerne dække halvdelen af udgiften hertil samt til den 
fremtidige vedligeholdelse af stien.  
 
Disse arbejder nåede at blive færdige inden den planlagte strandrensningsdag den 10. maj. Der var 
blevet udkørt 3 læs strandsand. Ikke mindre end 21 personer deltog i strandrensningen, montering af 
broens trapper, reparation og opsætning af bænke/borde m.m. inden vi sluttede af med Kåre Sletveds 
lækre grillpølser. 
Siden hen tog havet ved en mindre storm næsten halvdelen af det nykøbte sand, hvorfor bestyrelsen 
vedtog at købe yderligere 2 læs sand leveret op til sommerferien. Et kraftigt skybrud skyllede det 
nysåede græs væk fra nedgangen til stranden, der vil derfor - når vejret er passende - blive sået nyt græs 
i nedgangen. 
Fællesarealet er også i år blevet slået og passet af Jens, og tak til Jens herfor. 
Formanden slår græsramper, siv på stranden og bekæmper muldvarpe på fællesarealet. 
 

Økonomien 
De seneste år har vores regnskab (Årets resultat) udvist underskud, hvilket også blev resultatet i år, 
således er vores kapital pr. 1. juni 2013  på 24.852 kr., havde vi ikke sidste år fået overført 35.000 kr. fra 
Reservefonden, ville vores kasse være tom og negativ.  Det er ikke holdbart, og vi må derfor de næste 
par år rette op herpå ved mindre kontingentstigninger eller en reduktion i vores udgifter. 
 
Underskuddet på godt 9.000 kr. skyldes uforudsete udgifter til reparation efter stormskader på stranden, 
anlæggelse af stien til Kongsnæs, merudgift til knust asfalt grundet levering af 6 læs i større biler end ved 
tidligere leveringer. Dertil kommer, at vi har for ca. 4.500 kr. muldvarpegift liggende på lager. Det store 
beløb skyldes, at denne gift pludseligt er blevet pålagt en ekstra afgift på 300%. 
 
Som drøftet på generalforsamlingen er regnskabet blevet ændret lidt i konto-tekster og er nu med en 
specifikation af udgifter til vores største udgiftsområder vedligeholdelse af strand og veje. 



På grund af kassererens udtræden den 31. marts er der ikke udarbejdet et forslag til 
generalforsamlingen om fondens fremtid, den opgave venter på en ny kasserer. Men bestyrelsen 
foreslår i budget 2014-2015 at indskud i fonden halveres fra 16.000 kr. til 8.000 kr. Bestyrelsen foreslår 
desuden under behandlingen af budget 2014-2015, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at 
kunne disponere mindst 30.000 kr. af Reservefondens midler til uforudsete større anskaffelser eller 
vedligeholdelser. 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 1.100 kr. fordelt med 1.000 kr. til foreningskontoen og kun 
100 kr. til Reservefonden. 
 

Medlemsorientering 
Et stort tema på generalforsamlingen var ønsket om mere gennemsigtighed i regnskabet og bedre 
orientering om bestyrelsens aktiviteter. Bestyrelsen har derfor besluttet, at bestyrelsesreferater, der 
skal være informative, oplysende om økonomiske tiltag og uden personfølsomme forhold, lægges ind på 
foreningens hjemmeside. Desuden har bestyrelsen udarbejdet informationsfoldere (et Julebrev, et 
Forårsbrev og et Forårs-indstik til opslagstavlen), som også er lagt ind på vores hjemmeside. Endelig har 
bestyrelsen besluttet at udarbejde en skriftlig årsberetning, som sendes til medlemmerne inden 
generalforsamlingen.  
 

Andre aktiviteter 
Redaktionsgruppen (Bjørn, Kim og Ib) for modernisering af foreningens vedtægter har fremsat formål 
med arbejdet samt en køreplan. Oplæg sker i 2 forløb, først forelægges vores idéer for 
generalforsamlingen i 2014, dernæst kommer der et konkret forslag til generalforsamlingen i 2015. 
 
Bestyrelsen har et stort ønske om en tilkaldeordning af frivillige hjælpere til løbende akutte småopgaver, 
som vi selv burde kunne løse i stil med dem, som af sig selv har fjernet tang på stranden, og som Svend 
Westermann (nr. 6A) der brugte det meste af en dag på at rense og male den nye bom ved nedgangen til 
strandarealet. Vi efterlyser frivillige,  uden det har givet særligt mange henvendelser. Vi vil fortsat 
forsøge at få en tilkaldeordning etableret. 
 
Sommerfest blev afholdt den 21. juni med kun 24 deltagere. Arrangementet forløb fint. Der er ros til 
festudvalgets Annette Bjerre Larsen og Bodil Kristoffersen for initiativ og indsats. Bestyrelsen finder, at 
det ikke er lykkedes at få nye med, ligesom det ej heller lykkedes at tiltrække unge familier. Bestyrelsen 
vil derfor spørge generalforsamlingen om sommerfestens fremtid! 
 

Fremtiden 
Bestyrelsen har løbende drøftet, hvilke initiativer vi agter at arbejde videre med i de kommende år. De 
fleste idéer kræver en forelæggelse for og en behandling af generalforsamlingen. Her nævnes i 
overskriftsform vores påtænkte tiltag: 

A. Modernisering af vores vedtægter.  
B. Nedlæggelse af Reservefonden, midlerne overføres til foreningsregnskabet på en kapitalkonto 

”Henlæggelser til større anskaffelser og istandsættelser”. Vi vil drøfte denne omlægning med den 
ny kasserer. 

C. Fremlægge forslag om Reservefondens formål, dens størrelse, prisoverslag og i hvilket omfang 
bestyrelsen kan disponere over fondens midler. 

D. Arbejde for en større kassebeholdning, da vi pt ingen råderum har ved uforudsete udgifter. 
E. Overgå til elektronisk kontingentopkrævning. 
F. Indføre enten en kontingentrabat til medlemmer med e-mailadresser eller et gebyr for 

manglende e-mailadresse. 
G. Fremover købes strandsand tættere på sommerferien, og om nødvendigt i løbet af sommeren. 

 
BESTYRELSEN, den 17. juli 2014. 


