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På generalforsamlingen i 2015 blev bestyrelsesmedlem Bjørn Klinke genvalgt for 2 år, Jimmy John 
Mortensen blev nyvalgt for 2 år som kasserer og endelig blev Mogens Carlsson genvalgt for 2 år som 
bestyrelsessuppleant. 
På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde genvalgtes Bjørn Klinke som næstformand, Ib 
Palmelund blev genvalgt som sekretær og Kim Urban Christiansen fortsatte som webmaster for 
foreningens hjemmeside. 
Generalforsamlingen havde kun besøg af 23 deltagere, dette på trods af et program med bl.a. 2 forslag 
stillet af medlemmer, men forsamlingen var meget engageret, især skabte forslaget om differentieret 
kontingent for helårsbeboere debat, forslaget blev dog ikke vedtaget. 
 

Bestyrelsen har haft et meget aktiv år, men året er forløbet roligt og stabilt med tid til at se lidt fremad 
og gøre lidt ved de kommende opgaver bl.a. ændring af vedtægterne.   
 

Veje og skel 
Bestyrelsen er tilfreds med det løbende indkøb af knust asfalt og vejhøvling af vores veje, især er 
stikveje i år blevet tilgodeset. Rønnebæralléen er atter i år på tilfredsstillende vis blevet slået og passet 
og fremstår pæn og nydelig, også fordi det nu er muligt at komme til at slå græsset helt ind til skel langt 
de fleste steder. 
Naboer til Ore Strandpark har klaget til bestyrelsen over kørende trafik over marken til Pilehegnet og 
videre til Kongsnæs. Ejeren af nabogrundene forslog, at der blev lukket af med nogle store sten, hvilket 
bestyrelsen dog ikke fandt var nødvendigt, idet parkering af et "dozerblad" i stedet kunne lukke lidt af. 
Denne kørende trafik synes nu ophørt. 
 

        
                        
Opslagstavlen var efterhånden i så ringe stand, at bestyrelsen har fundet en ny pæn type til 10.450 kr., 
som nu er indkøbt og bliver opsat et passende sted i nærheden af vejkrydset. 
 
Bestyrelsen har købt en landinspektør til at gennemgå vores notat om regler for hæk og skel. Vi har 
modtaget hans bemærkninger og han har givet os et bedre overblik over de gældende regler. 
 

Arbejdet med at få beplantning beskåret ind til skel ud til fælles arealer er fortsat i år. Mange ejeres 
manglende pasning gennem flere år har betydet, at en del beplantning er vokset langt ind på 
fællesarealet. Det er bestyrelsens opfattelse, at vi nu er nået et ganske pænt skridt i den ønskede 
retning. Tilbage står der dog nogle tilsyneladende svære sager. 
Bestyrelsen arbejder på at udarbejde en endnu lettere læsbar orientering om hæk- og hegnsregler med 
særlig fokus på forholdene i Ore Strandpark. 



  

Stranden og broen 
Vinden og havet har ikke forvoldt de store skader på vores strand og skrænt i år, men sendt en hel del 
tang ind på vores strand. 
Mange ønsker at stranden nær broen bliver renset for tang om sommeren. Det er en fysisk hård opgave 
at fjerne tangen med manuelt (og ved frivillig) arbejdskraft, derfor har bestyrelsen eftersøgt en maskine 
til sådan en opgave. Erik Brædder og Mogens Carlsson har i vinterens løb ombygget en brugt "roegrab" 
til en "tangsvans", og det synes som om at dette nye redskab sammen med Brædders "Ferguson" 
fremover kan fjerne det meste tang fra stranden. En hel ny tangopsamler koster omkring 30.000 kr. og vi 
har kun betalt ca. 7.500 kr. for den ombyggede tangopsamler. Tak til Erik og Mogens for indsatsen.  
 

     
 
Der er i år købt 3 små læs strandsand. 
Også i år var der et meget flot fremmøde (tæt på 20) til strandrensningen i maj måned. Montering af 
broens trapper, opsætning af bænke/borde, fjernelse af tang m.m. blev klaret inden vi sluttede af med 
Kåre Sletveds lækre grillpølser. 
Fællesarealet er også i år blevet slået og passet af Jens, og tak til Jens herfor. 
Formanden slår græsramper og siv på stranden, kører tang væk fra badestranden og bekæmper 
muldvarpe på fællesarealet. 
Med henblik på at forskønne og for at lette opgaven med opstilling af bænke/bord-sæt på stranden, er 
der indkøbt materialer til 3 små plankeværk (læhegn) og helt nye fliser til siddepladserne de 3 steder i 
skrænten. Opsætningen vil blive udført ved frivillig arbejdskraft. 
Som opfølgning på en beslutning på generalforsamlingen i 2015 henstilles det, at både lægges til på den 
højre side af broen. 
 

Økonomien 
Af årets regnskab fremgår det at alle har betalt deres kontingent, dejligt. Men i den forbindelse 
opfordres alle til, at meddele skift i mailadresse til bestyrelsen, således at kontingentopkrævning m.m. 
bliver modtaget, da det har vist sig, at ikke alle har fået vores mail, selvom de ikke er kommet retur. 
Årets resultat udviser et overskud på 12.949 kr. mod det budgetlagte overskud på kun 3.350 kr. Årsagen 
til det større overskud skyldes dog bestyrelsens beslutning om, at udgifter indgår i det regnskabsår, hvor 
udgiften forfalder til betaling, hvilket netop er gældende for konto "Bestyrelse, repræsentation", som 
viser en indbetaling på 1.568 kr. fra august 2015, mens de budgetterede 7.000 kr. først skal betales i 
august 2016 (dvs. i næste års regnskab). 
 

Opsparingskontoen er i år atter blevet tilført 16.000 kr. (mod kun 8.000 kr. sidste år) og udgør nu 
194.606 kr. Det skal her huskes, at generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen til at kunne 
disponere op til 30.000 kr. fra opsparingskontoen til akut opståede udgifter. 



Nyvalget af Jimmy John Mortensen som kasserer har været en gevinst i bestyrelsesarbejdet. På hvert 
bestyrelsesmøde fremlægger kassereren en ajourført "posteringsoversigt" og denne oversigt blev i årets 
løb udvidet til også at omfatte en kolonne med de forventede udgifter i resten af regnskabsåret, således 
at bestyrelsen kan se, om der skal holdes igen på omkostningerne eller om der er råderum i budgettet. 
Dette overblik betød eksempelvis, at bestyrelsen fandt at der var penge til et nyt udhængsskab i 
budgettet, og indkøb af 2 bænke/bord-sæt på strandkontoen. 
 
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet til foreningskontoen (inkl. opsparingskontoen) uændret fastsættes 
til 1.300 kr. pr. parcel i budget 2016-2017. 
 

Medlemsforhold og aktiviteter 
Bestyrelsen har atter i år udarbejdet informationsfoldere (et Julebrev, et Forårsbrev og et Forårs-indstik 
til husets opslagstavle), som også er lagt ind på vores hjemmeside. Informative referater fra 
bestyrelsesmøderne er også blevet lagt ind på hjemmesiden, så alle løbende kan følge med i, hvad vi 
drøfter og beslutter på bestyrelsesmøderne. 
 
 

Redaktionsgruppen (Bjørn, Kim og Ib) for modernisering af foreningens vedtægter har nu et konkret 
forslag til ændringer i vores vedtægter, som vil blive stillet på generalforsamlingen i august måned. 
Ib Palmelund har udarbejdet et udkast til nye vedtægter, som bestyrelsen i flere omgange har rettet til. 
Udkast nr. 4 til nye vedtægter blev udsendt til medlemmerne for deres input inden det endelige forslag. 
Dette skridt er blevet vel modtaget, vi fik flere gode kommentarer og flere forslag til ændringer, så nu er 
forslaget til nye vedtægter færdigredigeret og vil komme med på dagsordenen til generalforsamlingen. 
Forslaget kan kun vedtages, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er til stede, og hvis mindst 2/3 stemmer 
for forslaget. Det kan desværre ikke forventes, at 2/3 møder op på generalforsamlingen, men såfremt 
mindst 2/3 af de fremmødte går ind for forslaget, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling søndag den 21. august kl. 10.00 i Forsamlingshuset og genfremsætte forslaget. 
 
 

Fibia Fibernet kunne være en mulighed i vores område. Erik Brædder har fulgt op på sagen. En 
forudsætning for Fibernet i vores område er, at også Grundejerforeningen Kongsnæsgård vil være med, 
og det ønsker naboforeningen ikke.  
 

Fremtiden 
Bestyrelsen har løbende drøftet, hvilke initiativer vi agter at arbejde videre med i de kommende år. De 
fleste idéer forudsætter et forslag til behandling af generalforsamlingen.  
Her nævnes i overskriftsform nogle af vores påtænkte tiltag: 

 
A. Nedlæggelse af "Opsparingskontoen", hvorefter kontoens midler overføres til 

foreningsregnskabet på en kapitalkonto ”Henlæggelser til større anskaffelser og istandsættelser”.  
B. Fremlægge forslag om opsparingskontoens formål, dens størrelse og prisoverslag.  
C. Få flyttet flere de store sten for enden væk fra badebroen. 
D. Skabe et positivt trivselsmiljø for bestyrelsesmedlemmer, så lysten til at fortsætte bevares, og for 

at nye har lyst til at påtage sig bestyrelsesarbejdet. 
 

BESTYRELSEN, den 20. juli 2016. 
 
 
 
 
 


