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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 43 

Bestyrelsesmøde nr. 43, søndag den 28. juni 2020. 

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

Afbud: Kim Urban Christiansen. 

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Underskrift af mødereferat nr. 41 og nr. 42. 

De godkendte referater blev underskrevet. 

 

2. Vedligeholdelse af veje 

 
Veje, rotunder og græs står fint og velholdt.  

 

Bestyrelsen har fået henvendelser vedrørende bjørneklo og bevoksning 

på Strandgårdens område. Den nye ejer vil få orden på problemerne, så 

snart som muligt. 

 

a) Henvendelse om skilt med ”Legende børn” fra Emil Guldbøg, nr. 76. 

 

Bestyrelsen har diskuteret henvendelsen og undersøgt love og regler 

for opsætning af færdselstavler. 

 

http://www.orestrandpark.dk/
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Guldborgsund Kommune kan give tilladelse til opsætning af 

færdselstavler efter ansøgning fra Grundejerforeningens bestyrelse. 

Kommunen skal have tilladelse af politiet. 

 

Man må ikke opsætte skilte på egen grund, hvis det kan give 

anledning til misforståelse for trafikanter på offentlige eller private 

fælles veje. Så et skilt, der står på egen grund og peger ud mod 

fælles vej, er ulovligt. 

 

For et skilt med ”Legene børn” er det også vejmyndighed og politi, der 

skal give tilladelse. 

 

Det er Guldborgsund Kommune, der opsætter færdselstavler for at 

sikre lovlig placering til en pris af ca. 2.000 kr. 

 

Hvis medlemmer ønsker skilte opsat i Ore Strandpark, skal et forslag 

herom inden d. 10. juli fremsættes til generalforsamlingen og 

vedtages af denne.  

 

b) Færdselstavle (parkeringsforbud) opsat på vendeplads. 

 

Bestyrelsen har modtaget en forespørgsel vedrørende en ulovligt 

opsat færdselstavle på vendepladsen på nederste stikvej. Bestyrelsen 

har kontaktet de involverede parter og opfordret til, at skiltet bliver 

fjernet, jævnfør ovenstående regler for opsætning af færdselstavler. 

 

3. Vedligeholdelse af stranden. 

Græsset og stien til Kongsnæs står fint vedligeholdt. 

a) Fjernelse af tang og ukrudt ved bænke/borde og indkøb af 

strandsand. 

 

Ib påtager sig at fjerne tang og ukrudt. Jimmy bestiller strandsand og 

aftaler udlægning med entreprenør. 

 
b) Murerreparation af brosokler og det videre forløb 

 

Betonskaderne på brosoklerne er blevet repareret til bestyrelsens 

fulde tilfredshed. Bestyrelsen fremsætter forslag til 

generalforsamlingen om den fortsatte vedligeholdelse. 
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Merete indkøber ”Ore Strandpark” skilte til bænkene på badebroen. 

 

c) Test af en vild blomstereng. 

 

Der har været nogen blomster at glæde sig over i vores blomstereng 

indtil nu, men det ville være dejligt med flere. Michael opfordrer til 

indsamling af vilde blomsterfrø fra grøftekanter, der kan spredes på 

engen. 

 

4. Generalforsamlingen søndag d. 2/8 2020: 
 

a) Praktiske forhold (indkaldelse/dagsorden/bilag, dirigent, referent, 

mødelokalet, deltagerliste, mødetid for bestyrelsen, valgene) 

 

Ib orienterede om de praktiske forhold. Merete og Kåre tager imod i 

indgangen. Bestyrelsen møder kl. 9.30.  

På valg for 2 år er formanden Ib Palmelund og Merete Rønde Skipper-

Pedersen.  

På valg for 1 år er suppleanterne Leif Hansen og Kim Urban 

Christiansen.         

b) Bestyrelsens årsberetning 2019-2020 (hvordan i år, tidsplan). 

 

Bestyrelsen drøftede Ibs oplæg. Indkaldelse med bilag skal udsendes 

til medlemmerne senest søndag den 19/7. 

 

c) Regnskaber 2019-2020. 

 

Kassereren, Jimmy John Mortensen, gennemgik regnskabet for året 

der gik. Regnskabet endte med et overskud på 633 kr. mod et 

budgetteret underskud på 27.600 kr. Forskellen skyldes fortrinsvis 

mindre udgifter til strandsand og vej-materialer og udskudte indkøb. 

Det bemærkes, at vi nu betaler renter, 892 kr., for at have vores 

penge i banken. 

 

d) Budget 2020-2021, herunder kontingent og omkostningsgodtgørelser. 

Bestyrelsen drøftede Jimmys forslag til budget for det kommende år.  

Der lægges op til uændret kontingent og omkostningsgodtgørelser. 

e) Indkomne forslag: 

 



 

4 
 

A) Fra bestyrelsen: 3 muligheder for reparation af broen. 

 

Reparation af broen i det kommende år fremlægges på 
generalforsamlingen under behandlingen af Budget 2020-2021. 

 

B) Fra medlemmer: Ingen forslag modtaget (frist altid d. 10. juli). 

 

5. Konstituerende bestyrelsesmøde søndag d. 2/8 2020. (efter 

generalforsamlingen) 
 

Den nyvalgte bestyrelse afholder møde umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

 

6. Bestyrelsesmiddag. 
 

Bestyrelsesmiddagen afholdes i år den 2/8 2020 kl. 18.00 i Meretes 

sommerhus. 

 

7. Eventuelt. 

 
På næste års bestyrelsesoversigt ønsker Ib bestyrelsesmedlemmernes 

opgaver påført. 

 

 

 

Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 

 

 

 

Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 

 

 


