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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 45 

Bestyrelsesmøde nr. 45, søndag den 30. august 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 generalforsamlingsreferat af 2/8 2020 og af 
mødereferat nr. 44 fra det konstituerende bestyrelsesmøde 
den 2/8 2020  

De godkendte referater blev underskrevet. 

 

2. Reviderede  ”Bestyrelsesoversigt 2020-2021” (bilag) 

                   ”Årsplan 2020-2021” (bilag) 

  ”Tovholderoversigt” (bilag) 
 

Oversigterne blev gennemgået og revideret. 

 

3. Økonomisk status, og herunder opkrævning af kontingent 

2020-2021 
 

Der har kun været få og små posteringer på regnskabet siden 

generalforsamlingen. 

 

http://www.orestrandpark.dk/
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Kassereren udsender kontingentopkrævninger gennem PBS for det 

kommende regnskabsår i midten af oktober måned. Forfaldsdatoen er 

den 10. november.  

 

I forbindelse med udsendelsen er det vigtigt, at bestyrelsen er orienteret 

om eventuelle adresseændringer. Og så er det vores håb, at endnu flere 

vil tilmelde sig automatisk betaling gennem PBS.  

 

PBS har for øvrigt fået nye ejere, men det har ingen betydning for 

Grundejerforeningen. 

 

4. Vedligeholdelse af veje 
 

a. Indkøb af en lille vejhøvl 

Bestyrelsen skønner ikke, at der for tiden er behov for en dyr 

investering i en lille vejhøvl. Derfor er indkøbet sat i bero. 

 

b. Diverse vejskilte 

På generalforsamlingen kom der mange forskellige forslag om skilte 

og andre tiltag der kunne nedsætte hastigheden på vore veje. 

Bestyrelsen drøftede de indkomne forslag og besluttede at undersøge, 

om vi kan få opsat et skilt ved indkørslen til Ore Strandpark med 

”Uvedkommende motor- og knallertkørsel forbudt” Formålet er at få 

færre fremmede biler parkeret og færre fremmede gæster på 

stranden. 

 

5. Vedligeholdelse af stranden 

 
a. Broudvalget, herunder  

 

a) Nedsættelse af et broudvalg. 

Jimmy John Mortensen er bestyrelsens tovholder i udvalget. Ib 

Palmelund vil i næste Nyhedsbrev opfordre interesserede til at 

melde sig til udvalget. 

 

b) Udarbejdelse af kommissorium for broudvalget. 

Jimmy John skriver et udkast til næste bestyrelsesmøde ved 

hjælp af input fra bestyrelsesmedlemmer. 

 

b. Fjernelse af alger på badebroen 

Badebroen bliver i disse dage brugt flittigt af rigtig mange måger, der 

skal hvile sig. Det efterlader ret meget mågelort. 
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Der er sat en snor på ryglænet af bænkene, så mågerne ikke sætter 

sig der. Merete indkøber en stiv kost, som sættes fast i broen, og som 

kan benyttes, når man er der.  

 

I forbindelse med strandrensdagen skal der sprøjtes med algefjerner. 

 

c. Opsætning af skilte på broen og broens bænke 

Kim Urban Christiansen monterer “Ore Strandpark” messingskilte på 

broens bænke. 

Vi indkøber og opsætter også et skilt ved broens start, der viser, at 

den er privat. 

 

d. Test af vild blomstereng 

Merete er tovholder for blomsterengen og sørger for at den bliver 

slået, så den er klar til næste forår. Michael Vitting har indsamlet og 

spredt ca. 12.000 valmuefrø på arealet. Vi glæder os til at se 

resultatet næste år. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes søndag den 8/11 kl. 10 hos Kåre 

Sletved i Ore Strandpark. 

 

 

 

 

Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 

 

 

 

Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 

 

 

 

 

 

 


