
Grundejerforeningen Ore Strandpark
E-mail: post@orestrandpark.dk  •  Hjemmeside: www.orestrandpark.dk

Bestyrelsesmøde nr. 56
Søndag d. 4-9-2022 

Referat 
1. Status fra sidste møde 

1.1. Tilbageblik generalforsamling, referat mm. v. Kim 
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden og med et godt flow fra vores dirigent.
I forhold til fremmøde var det antalsmæssigt lidt til den lave side men OK.
Forslaget til Sensommerbrev jf. generalforsamlingen er nu klar og godkendt af bestyrelsen. 
Hvis der i løbet af perioden til slut efterårsferie (uge 42) ikke reageres på henstillinger i 
sensommerbrevet, er bestyrelsen enige om, at der sendes en venlig reminder med henvisning 
til lokalplanen til de berørte parceller. 

1.2. Status det grønne område v. Merete, Kim
Efteråret er på vej og der vil i den kommende periode blive set på dels udskiftning af træer i 
alléen og også på styring af engarealet. 

2. Økonomi

2.1. Et her og nu billede af foreningens økonomi v. Ditte Marie 
Maling og opfriskning af Ore strandpark stenen og generalforsamlingen er betalt. 
Der er ingen udeståender i forhold til betalinger.

3. Sager til behandling:

3.1. Bestyrelsesoversigt v. Kim
Blev gennemgået og er godkendt.

3.2. Årsplan Alle
Blev gennemgået og er godkendt med nogle tilpasninger.
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3.3. Tovholderoversigt v. Kim
Blev gennemgået og er godkendt.

3.4. Udhængsskabet – indhold v. Kim
Oversigten som plejer at være i skabet sendes ud med mail og sættes således ikke op i skabet 
(som vendt på generalforsamlingen). Sedlen for hjertestarter opdateres. 

3.5. Broen – det videre forløb v. Kim
Status efter generalforsamling gennemgås i broudvalg, og der afventes tilbud for renovering.
 

3.6. Optagning af badestiger – bænke til vinterposition v. Kim
Den yderste stige vedligeholdes samtidig med at de andre stiger tages op. 

4. Eventuelt 
Intet til eventuelt.

4.1. Næste møde 
20/11 - 2022

Referent: Tony Hoffmann

Kim Urban Christiansen Michael Vitting

Ditte-Marie Rønde Kinger Merete Rønde Skipper-Pedersen
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