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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com 

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

 

Referat nr. 48 

Bestyrelsesmøde nr. 48, lørdag den 26. juni 2021. 

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

og Leif Hansen.  

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Underskrift af mødereferat nr. 47. 

Det godkendte referat blev underskrevet. 

 

2. Vedligeholdelse af veje. 

 
a. Fremmedes adgang til stranden ad vores private fællesvej og 

skiltning. 

 

Bestyrelsen er i gang med at afklare, hvad der er juraen i sagen med 

henblik på at få et bedre beslutningsgrundlag. Arbejdet er endnu ikke 

færdiggjort og fortsætter.  

 

Vi har flere gange forespurgt Guldborgsund Kommune, første gang i 

februar måned, om mulighed for at opsætte et ”Al uvedkommende 

motor og knallertkørsel forbudt” skilt ved indgangen til Ore 

Strandpark. Vi har heller ikke til dette møde fået et svar, hvilket 

forklares med travlhed hos politiet.  

http://www.orestrandpark.dk/
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3. Vedligeholdelse af stranden. 
 

a. Indkøb af strandsand. 

 
Til glæde for alle har vores entreprenør lige før skolernes sommerferie 

udlagt 3 små læs strandsand ved siden af badebroen. Samme 
mængde som sidste år. 

 
Kim Urban har fjernet den meget vildtvoksende bevoksning ved 

bænkene på stranden. Godt initiativ! 

 
Det er ikke til at se, men, der er spredt rigtig mange vilde blomsterfrø 

på blomsterengen. Vi prøver også at lade et stykke stå uklippet på 
den vestlige side af fællesarealets sti ned til stranden.  

 

4. Sankt Hans-arrangement på stranden. 

Merete fortalte, som bestyrelsens medlem i festudvalget, om planerne 

for sommerfesten, som skulle afholdes senere på dagen. En EM-

fodboldkamp mellem Danmark og Wales var blevet en integreret del af 

sent ændrede planer for sommerfesten. Festudvalget havde virkelig lavet 

fine rammer for arrangementet.  

 

5. Generalforsamlingen søndag d. 1/8 2021. 
 

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

mødelokalet, deltagerliste, mødetid for bestyrelsen, valgene) 

 

Ib orienterede om de praktiske forhold. – Indkaldelse udsendes den 

14/7. Bestyrelsen forventer flere deltagere end sidste år. Det skal 

være corona-sikkert. Merete og Kåre tager imod i indgangen. 

Bestyrelsen møder kl. 9.30.  

På valg for en 2-årig periode er Jimmy John Mortensen, Michael 

Vitting og Kåre Sletved. Kåre Sletved er villig til genvalg. 

På valg for en 1-årig periode er suppleanterne Leif Hansen og Kim 

Urban Christiansen. Leif og Kim ønsker ikke genvalg som suppleanter.        

b) Bestyrelsens årsberetning 2020-2021 (hvordan i år, tidsplan). 

 

Ib udarbejder et oplæg til bestyrelsen inden udsendelsen. 
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c) Regnskaber 2020- 2021. 

 

Kassereren, Jimmy John Mortensen, gennemgik regnskabet for året 

der gik. Regnskabet viser et overskud på 14.839 kr. i forhold til et 

budgetteret underskud på -4.788 kr. Overskuddet skyldes først og 

fremmest, at vi sparede udgiften til indkøb af en vejhøvl, da 

entreprenøren valgte at købe sin egen. 

Foreningen er velpolstret med en formue på 362.430 kr. 

 

d) Budget 2021-2022, 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. 

Der er ingen forslag modtaget (frist altid d. 10. juli). 

 

6. Konstituerende bestyrelsesmøde søndag d. 1/8 2021.  
(efter generalforsamlingen) 

 

Den nyvalgte bestyrelse afholder møde umiddelbart efter 

generalforsamlingen. 

 

 

7. Bestyrelsesmiddag fredag den 30. juli 2021 kl. 18.00 (hvor i 

år?) 
 

Ib undersøger forskellige muligheder. 

 
 

8. Affaldshåndtering i sommerhusområder. 
 

REFA har tilsendt Grundejerforeningen noget materiale om 

affaldshåndtering, som de beder os videresende til foreningens 

medlemmer. Kåre udsender materialet på mail til medlemmerne.  
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9. Eventuelt. 

 
Kåre udsender en skrivelse til grundejere, der har skel ud mod markerne 

mod vest, hvor bevoksningen hindrer dyrkningen af marken op til skel. 

Landmanden vil hjælpe med bortskaffelse af grenaffald, når marken er 

høstet. 

 

 

 

Ib Palmelund 

 

 

Jimmy John Mortensen                                             Michael Vitting 

 

 

Merete Rønde Skipper-Pedersen           Kåre Sletved 


