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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 41 

Bestyrelsesmøde nr. 41, søndag den 9. februar 2020. 

Deltagere: Ib Palmelund, Jimmy John Mortensen, Michael Vitting, Merete 
Rønde Skipper-Pedersen, Kåre Sletved og suppleanterne Leif Hansen og Kim 

Urban Christiansen. 

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Underskrift af referat af bestyrelsesmøde den 10/11 2019.  

Det godkendte referat blev underskrevet. 

 

2. Økonomisk status, og herunder kontingentopkrævning 2019-

2020. 
 

Indtægter.  

Kontingentet er i hus på nær et enkelt bidrag. 10 % af medlemmerne 

skulle lige have en ekstra påmindelse om at betale. Bestyrelsen 

opfordrer til, at man tilmelder sig PBS og husker at meddele 

adresseforandringer.  

 

Da foreningen nu skal betale 76 kr. i renter for vores indestående, var 

der en mindre budgetafvigelse. 

 

Udgifter.  

http://www.orestrandpark.dk/
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Siden sidste møde er vores entreprenør blevet betalt 19.000 kr. for sit 

arbejde med græsslåning og vedligeholdelse af vore veje.  

Som det ser ud nu, kommer vi ud af året ca. 5.500 kr. bedre end 

budgetteret. 

 

3. Vedligeholdelse af veje 

 
Kåre træffer aftale med vores entreprenør om udbedring af vore veje. 

Især det store vejkryds trænger til at blive jævnet. Om nødvendigt 

indkøbes mere knust asfalt. 

 

4. Vedligeholdelse af stranden og broen. 

 
a. Murerreparation af brosokler. 

 

Vi venter på, at det bliver rigtigt forår, før mureren skal sættes i 

gang. 

 

b. Etablering af blomsterengen, en test-model men hvordan!  

Flere bestyrelsesmedlemmer har lavet grundig research. På baggrund 

af blandt andet Søren Ryges erfaringer, blev det besluttet, at vi 

simpelthen undlader at slå græsset i hele det valgte område til højre 

for nedgangen til stranden (se nedenstående bilag) og så ser, hvad 

der sker. 

Emnet skal drøftes på næste generalforsamling. 

c. Muldvarpebekæmpelse. 

 

Falster Haveservice har sat en del muldvarpefælder op på 

fællesarealet. Ib beder firmaet om en status for bekæmpelsen. 

 

d. Nedgang til broen tilgængelig med kørestol. 

 

Kim Havemand har fået opgaven med at lave nedgangen til 

badebroen. Han går dog først i gang, når det bliver tørt nok til at køre 

med maskiner på arealet. 

 

 

5. Sankt Hans-fest på stranden lørdag den 27. juni 2020 med 

eftermiddagsaktiviteter. 
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Merete har overtaget hvervet som bestyrelsens tovholder i festudvalget. 

Benedikte Sølberg har meldt sig til festudvalget. Vi håber at flere vil 

melde sig til Merete. 

 

6. Spørgsmålet om en ”Facebookgruppe Ore Strandpark”. 

 
Jimmy arbejder videre med idéen, når han får sommerferie. 

 

7. Nyhedsbrev (forår 2020) udsendes medio april måned. 
 

Ib fik gode ideer til nyhedsbrevet bl.a. strandrensdag, Skt. Hans fest, 

Nabohjælp og støvbinding den 27. april. 

 

 

8. Eventuelt. 

 
Leif Månsson har opfordret bestyrelsen til at reklamere for Nabohjælp fra 

Trygfonden og Det Kriminal Præventive Råd. 

 

Hjertestarterplakaten i udhængsskabet er blevet solbleget og skal 

udskiftes. 

 

Jens fjerner tang fra stranden i ugen op til strandrensdagen. 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes fredag den 1/5 kl. 19 hos Ib Palmelund 

i Ore Strandpark. 

 

 

 

 

Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 
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Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 

Bilag til blomstereng: 

 

 


