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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 46 

Bestyrelsesmøde nr. 46, den 8. november 2020. 

Deltagere: Mødet blev afviklet skriftligt via mail. 

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Underskrift af mødereferat nr. 45 fra bestyrelsesmøde den 
30/8 2020.  

Udsat til næste møde. 

 

2. Økonomisk status,  

herunder opkrævning af kontingent 2020-2021.                     

 
a) Økonomien.  
 

Regnskabsåret er stadig i sin begyndende fase med hensyn til forbrug. 
Helt kort, intet ekstraordinært på økonomisiden.  Vi har pt. afholdt 

udgifter for kr. 10.394. 
 

b) Kontingentopkrævning 
 

Forfaldsdato for kontingentbetaling er 10/11. Den 12/11 havde 
kassereren 12 restancer.  Restanterne vil blive kontaktet med henblik på 

betaling. 
 

 

http://www.orestrandpark.dk/
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3. Vedligeholdelse af veje                  
 
a) Nyt vejskilt ved indkørslen. 

 
Kåre henvender sig til Guldborgsund Kommune for at undersøge 

muligheden for opsætning af et ”Uvedkommende motor- og 
knallertkørsel forbudt”- skilt ved indkørslen til Ore Strandpark. 

 

b) Huller i vejen lukkes. 

I ugerne op til bestyrelsesmødet var vejret meget præget af regn, 
hvilket forårsagede mange huller i vejene. Disse blev udbedret af 

vores entreprenør den 3/11, så vejene igen er blevet fine at færdes 
på. Når medlemmer finder vejene for dårlige, eller der skal ryddes 

sne, kan I henvende jer til Kåre Sletved eller en anden af bestyrelsens 
medlemmer. 

  

4. Vedligeholdelse af stranden 
 
A) Broudvalget 

 

a) Medlemmer til udvalget (mindst 3 højst 5 personer)  
 

Generalforsamlingen besluttede, at der skal nedsættes et 
broudvalg med henblik på renovering af vores badebro. Udvalget 

består foreløbig af Jakob Mark Sørensen i nr. 28 og Jimmy John 
Mortensen fra bestyrelsen. Der er brug for yderligere 1 - 3 

medlemmer. 
 

b) Udarbejdelse af kommissorium for broudvalget  

Jimmy John Mortensen har udarbejdet et glimrende forslag til 

kommissorium. På baggrund af de indkomne ændringsforslag 
kommer Jimmy med et revideret kommissorium til næste møde. 

B) Opsætning af skilte på stranden  

 
Merete Rønde bestiller ”Privat” skilte til opsætning på vores badebro. 

 
C) Blomsterengen bliver slået  

 
Bestyrelsen har besluttet, at det vilde stykke af fællesarealet foran    

stranden skal slås om efteråret og om foråret for at fjerne det visne 
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og give blomster en mulighed for at komme frem.  Efterårsslåningen 
har fundet sted.  

  
D) Nedstyrtet fiskehytte på stranden øst for Ore Strandpark 

  
Bestyrelsen har fået en henvendelse, der gør opmærksom på den 

nedstyrtede fiskehytte, der spærrer for passage på stranden øst for 
Ore Strandpark. Bestyrelsen vil skrive til Guldborgsund Kommune 

med henblik på at få hytten fjernet. Hytten har ingen kendt ejer.  

 

5. Muldvarpebekæmpelse fremover (pt et årsabonnement) 
 
Bestyrelsen er i dialog med Falster Haveservice, med henblik på at lave 

en aftale om bekæmpelse for det kommende år. Det siges, at 
muldvarpe, der får fred skulle undlade at lave skud. Det er ikke flertallet 

af bestyrelsens erfaring, og muldvarpene er pt. meget aktive i 

fællesarealet ved stranden og på de nærliggende sommerhusgrunde. 
 

6. Udsendelse af ”Nyhedsbrev” op til jul 
 

Ib Palmelund efterlyser forslag til indlæg i det næste ”Nyhedsbrev” op til 

jul. 

 Efterlysning af medlemmer til broudvalget. 

 Efterlysning af nye hjerteløbere nu da Ahlmann i nr. 79 er 

fraflyttet. 

 Omtale af foreningens Facebookgruppe. 

 Reklame for brug af PBS til kontingentbetaling. 

 Reklame for Nabohjælp i Ore Strandpark. 

 

7. Eventuelt 
 
Ib Palmelund: Hjertestarterhuset nr. 79 har skiftet ejere. En aftale med 

de nye ejere om placering af hjertestarteren i nr. 79 er næsten på plads i 
skrivende stund. Vi siger tak til de nye ejere, Katja og Jim, ønsker dem 

velkomne i foreningen og held og lykke med sommerhuset. 

Kåre Sletved: En del hække og bevoksning op til markerne mod øst er 

vokset langt ind over skellet til ejerens marker, så det yderste stykke 
ikke kan dyrkes. Problemet tages op på kommende møde. 

Bestyrelsen har fået flere henvendelser om hække og bevoksning ud til 

foreningens veje og fællesarealer, der er vokset ud over skellet, så det er 
til gene for færdsel og klipning af græsset. Foreningen tager kontakt til 

de berørte medlemmer. 
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Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. februar 2021, hos Ib Palmelund i nr. 
21 – håber vi! 

 

 
 
 

Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 

 

 

 

Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 

 

 


