
”Grundejerforeningen Ore Strandpark” 
  

Årsberetning 2018-2019 
 

I år er det 50 år siden at grundejerforeningen Ore Strandpark blev stiftet. Før sommerferien i 1969 blev 
der afholdt et orienterende møde for grundejerne, idet der var solgt så mange grunde i 1. etape (fra 
cykelruten og ned til stranden), at der skulle etableres en grundejerforening. Forinden havde sælgeren, 
direktør Hjalmar Ibsen, været lidt bekymret for salget, så han havde bygget en meget fin helårs både- og 
badebro. Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 11. oktober 1969 med 35 deltagere. 
 

På generalforsamlingen sidste år blev der nedsat 2 jubilæumsudvalg og i budgettet blev der afsat 30.000 
kr. til festligholdelse af jubilæet i 2019.  
Lørdag den 6. juli 2019 var afsat til festlighederne. Det startede om formiddagen med en byvandring i 
Stubbekøbing med Anne Elmer som en meget kyndig guide, og de 34 deltagere fik mange informationer, 
herunder lidt indblik i Ore-egnen. 
                                    
 
 
                                                                         
 
 
 
 
                          
 
 
 

Først på eftermiddagen var der arrangeret drageflyvning, stenmaling og krabbefiskeri, men regnen holdt 
mange børn væk, dog blev der fisket både rejer, en tangnål og en hundestejle og 3 smukke drager kom i 
luften. 
Derefter rykkede vi ind i tørvejr i festteltet, hvor Peter Abrahamsen med 2 venner underholdt de godt 70 
fremmødte i en times tid til en varm kop kaffe med masser af hjemmebagte kager. 
Nye aktiviteter på stranden trak ikke så mange i kamp, men nævnes skal det, at Mogens Skipper-
Pedersen fra nr. 34 blev en sikker vinder i krolf, og at den 9 årige Thøger fra nr. 3 blev en overraskende 
vinder i killerdart.                                                                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Festen sluttede med en vellykket gallamiddag i teltet med 82 tilmeldte medlemmer og gæster til 2 
velstegte pattegrise hertil to store, lækre hjemmelavede salatbuffeter. Efter formandens jubilæumstale 
blev der afsunget en rammende festsang med tekst lavet af Zita Palmelund (nr. 21). 
 

  

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et meget stort arrangement, hvor vi fik megen hjælp og stor opbakning. Tak til hjælperne med teltene, til 
salatholdet og ikke mindst til festudvalget:  Annette Bjerre Larsen, Benedikte Sølberg og Kåre Sletved. 
 
                                          
 
 
 
 
 
         
 
                                
 
 
Ellers har året været præget af det foranderlige vejr med ekstrem lavvande i november, en meget mild 
vinter, og så ekstrem højvande i januar, samt af flere storme, der bl.a. har taget toppen af den store 
hængepil ved vejkrydset og stormen væltede også et højt birketræ ved nr. 13. 
 

Vejene 
En af opgaverne i år var indkøb af knust asfalt. Der blev købt 27 tons, og der blev lagt et pænt stort lag i 
hele vejkrydset, mens resten af læsset blev lagt i depot for enden af rønnebæralléen. 
En anden opgave i år var at gennemføre endnu en støvbindning af rønnebæralléen. Belært af generne 
ved det første forsøg, samt bemærkninger faldet på generalforsamlingen, blev støvbindingen i år 
planlagt med et bedre program og med meget grundigere information bl.a. med skilte ved indkørsel til 
Ore Strandpark. Støvbindingen fandt sted mandag den 29. april, hvor regnen havde gjort vejen fugtig. 
Det synes som om, at vejen denne gang var langt mindre fedtet. Vi har ikke modtaget klager eller andre 
bemærkninger til støvbindingen i år !!  Spørgsmålet er nu, om vi skal købe endnu en støvbinding i år, og 
om det er prisen værd (godt 3.000 kr.) ?? 
                                                                 
På initiativ af Michael Vitting kontaktede vi kommunen 
for at få forbedret oversigtsforholdene i vejsvinget på  
Ore Strandvej ved Søborgvejen. Michael har afholdt 3  
møder med kommunen på åstedet, hvilket glædeligvis                                   
har resulteret i:  malede midterstriber i svinget, malede haj- 
tænder på Søborgvej, opsat 2 ”farligt vejsving”-skilte,  
samt at hækkene blev klippet helt ind til skel. Disse tiltag  
har klart forbedret sikkerheden i det uoverskuelige sving,  
flot arbejde af Michael. 
 

 

 

 

 

 

 



Endelig har vi fået stor glæde af den meget specielle vejbom med trærod, som vi har fået fra haven hos 
Arne Sivertsen i nr. 43. Sidst på sommeren skal bommen have en god omgang træbeskyttelse. 
 

Stranden og broen 
På sidste generalforsamling foreslog Karsten Kiilerich nr. 37 en mere handicapvenlig badetrappe for 
enden af broen. Det har bestyrelsens Merete Rønde  arbejdet videre med, og resultatet er blevet som 
ønsket til en pris på 14.125 kr. 
    
 
 
                                                                                      
 
 
 
 
 
     
                                                       
 
En anden opfordring bestyrelsen fik på generalforsamlingen var en tydeliggørelse af, at bord/bænkesæt 
på stranden tilhører Ore Strandpark. Løsning på dette ønske har Merete også arbejdet med, og 
resultatet er blevet, at vi på alle bord/bænkesæt har opsat et meget pænt lille messingskilt med teksten 
”PRIVAT Ore Strandpark”. 
 
I nogen tid har vi været klar over, at broens bropiller atter trænger til vedligeholdelse. Kasserer Jimmy 
John har indhentet tilbud på en renovering af bropillerne, dvs. sikring af betonhatten samt sikring af 
stålsiderne, så de ikke korroderer yderligere. Prisen er på ca. 56.000 kr. Bestyrelsen har besluttet, at den 
nødvendige reparation af betonhattene, samt reparation af sprækker i stålsiderne og reparation af den 
betonpille der står på stranden, skal finde sted efter sommerferien, mens den lidt vanskeligere opgave 
med stålsiderne (især under vandet) vil blive fremlagt på generalforsamlingen under budgetpunktet.    
                                                       
På den årlige strandrensningsdag var der lidt flere opgaver end i de sidste par år, og glædeligvis dukkede 
24 op (nogle også med rive og greb), så tangen kunne samles i store bunker, som Jens  KP – på flotteste 
vis – kørte langt væk. En rigtigt god arbejdsdag, men der var for få pølser, Kåre !! 
Inden sommerferien fik stranden et læs strandsand, en udgift på ca. 1.000 kr. 
 

Økonomien 
I det forgangne år har økonomien udviklet sig fint efter forventningen. Der har ikke været uventede 
udgifter til trods for et meget omskifteligt vejr. Den indkøbte badetrappe er udgiftsført i årets drift. I det 
kommende år vil der komme et mindre udgiftspres. Der kommer en nødvendig udgift til vedligeholdelse 
af bropillerne, indkøb af en vejhøvl og udgifter til vores jubilæum. Det betyder, at vi må trække på vores 
driftskapital (opsamlet overskud på driften) og på henlæggelseskontoen (tidl. brofond). Glædeligvis er 
foreningens økonomi godt polstret til at modstå dette og det er derfor muligt at holde kontingentet på 
et uændret niveau (1.300 kr.).  
For så vidt angår opkrævningen af kontingentet, så vil det være en stor lettelse for vores kasserer, 
såfremt endnu flere vil betale via PBS, og også hvis alle betaler kontingentet til tiden, tak. 
 

Medlemsforhold og aktiviteter 
Så kom Fibernet til Ore Strandpark, tilslutningen er afsluttet med efterfølgende fin oprydning efter 
gravearbejdet. 

 
 

 



På oplæg af foreningens web-redaktør Kim Urban Christiansen (nr. 82) har vi fået en ny revideret 
hjemmeside, som har kørt siden nytår. Den er meget brugervenlig, den indeholder en masse nyttige 
informationer og er et nemt opslagsværk for regler og vedtægter, for referater fra generalforsamlinger 
og bestyrelsesmøder, regnskaber osv. Stor tak til Kim for vores nye hjemmeside. 
 
Også ”Lokalavisen for Guldborgsund” er kommet til 
Ore Strandpark. Lokalavisen leveres hver uge i en  
ophængt spand på vores opslagstavle i vejkrydset.  
Avisen leveres til os i sommerhalvåret, husk nu at                                  
tage den med dig !! 
                                                              
Foreningen har købt en metaldetektor, som bl.a. kan  
bruges til at finde dine skelpæle. Vil du låne metal- 
detektoren, så kontakt formanden. 
 

Jubilæumsfestskriftudvalget arbejder på udgivelse af et elektronisk festskrift på selve jubilæumsdagen 
den 11. oktober 2019. 
 

Afsluttende 
skal nævnes, at vi på vej ind i foreningens næste 50 år er godt besat med en meget driftsikker bestyrelse, 
hvor alle 7 har et stort fremmøde og alle udviser et stort engagement i løsning af de mange 
forskelligartede opgaver i foreningen. I den forbindelse skal det da nævnes: på sidste generalforsamling 
blev formand Ib Palmelund genvalgt, Merete Rønde nyvalgt, suppleanterne Leif Hansen  og Kim Urban 
genvalgt, hvorefter bestyrelsen konstituerede sig således: Jimmy John Mortensen blev atter kasserer, 
Kåre Sletved blev genvalgt til sekretær, mens Michael Vitting blev nyvalgt som næstformand. 
 
Det er vores vision bl.a., at Ore Strandpark skal være et  
rart sted at besøge, og at opholdet her både skal være  
fredsommeligt og hyggeligt.  
Jens og Kim har på flotteste vis sørget for at veje og 
strand fremstår meget velholdte. 
Tak for god tilslutning og stor opbakning i året der gik. 

 
 
 
 
       
                                   BESTYRELSEN, den 11. juli 2019. 

 

 

 


