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og glædedesig over det store
Formanden,Axel Jensen,bød velkommentil generalforsarnlingen
fremmøde.
Indenvalg af dirigent blev der uddettstemmesedlerog optal! hvor mangefremødte,der var.

1'

""* tt:tåTt"JSimonsen
btevvalgt.

Ole talftede for valget og lamne meddele, at indkaldelsen til generalforsamlingen var
lovlig indkaldt iflg.vedtægterne- Dagsordenen blev læst op.

2. Beretning fra bestYrelsen
exåt fortatte,at Ore Skandparkstilbagevendendestrandrensningvar ved at regnevæk
i år. Den blev derfor udsattil denefterfølgendesøndag.Ca. 15medlemmervar mødt
de satnme,somøvrigefu). Tang,ukrudt q.ligrblev fiernet Samtidig
(hovedsageligt
udvidede man s€lve strandorerådet lidt-

Vinterenhar væretmegethård ved vore veje. Hullerne er blevet repareret.
på alleenskal beskæres,hvilket er en bekosteligaffære.Bestyrelsen
Rønnebærtræerne
har dog fået et megetgunstigttilbud på dettearbejde.
Det storetræ ved indkørslentil Ore Strandparker ikke helt frisk mere.Når det
blæserknækkerstoregreneaf og falder ned på vejen. Dette er til stor fare for de
Bestyrelsenvil bedeen skovfogedom at sepå træet,såder kan laves
forbipasserende.
enrapportom træetstilstand. Rapporten fremlæggespå næste-generalforsamling.
Axel benyttedelejlighedentil at takke Kirn og Jensm.fl. for at holde vore
så.fint. Ligeledesen tak til Hansog Erik Bergmanfor ordenomkring
fællesarealetr
og afbrændingaf haveaffaldetpå bålpladsen.
tro væretafholdtSct.Hansfest,ogsåi år, i Hans' og Lilians have.
Der har sædvanen
Bestyrelsensigertak til arrangørerne(Hans,Lillian, Gundelog Laila)'
Vinteren med denmegensneskabteproblernerfor renovationenog postenog
der er derfor brugt 300lff. på snerydningi år. Inkluderetheri var ogsåsnerydningi
forbindelsernedskolemesvinterferie, hvor mangegrundejerekommerherned'
Efter forskellige komrnentarerblev fonnandensberetningvedtaget.

s/
Erik oplyste, at der var 35 fremmødtesamt 16 fuldmagterog at Karin Sørensenikke
har stemmeret,idet hun eri restancemed}}Yo af det årlige mellemskontingent.Hun
blev bedt orn at afleveresin sterwteseddel,hvilket hun nægtede.

.

3. Fremlæggelseaf revideret regnskab
Erik fremlagderegnskabe!somblev godkendt'
af budgetforslagfor 2010- 2011
4. Fremlæggelse
Budgettetblev efternogendebatvedtaget'
og revisorer
5. Valg af bQstyrelsesmedlemmer
a. Valg af 2 bestYrelsemedlemmer:
- Axel Jensen(formand)
- HansJepsen,ønskerikke genvalg
b. Valg af 2 suppleantertil bestyrelsen:
- Erik Brædder
- PeterHenriksen
c. Valg af revisorer:
Erik Bergman
- Ib Palmelund
d. Valg af revisorsuPPleant:
- Michael Buch Sandager
ad.5a.

Formanden,Axel Jensenvar villig til genvalg.ElisabethSørensen(parcel77) foreslog
Pia Hansen(parcel5) somny formand'
pia Hansenpræsenterede
sig og fortalte, at hun lagdestor vægtpå ordenvedr. veje,
fællesarealerog lign. sammenholdtmed et ønskeorn meredemokratii foreningen.
dem, der ønskedeat
Et medlemopfordredetil, at flere medlemlner,i særdeleshed
strandrensning.
f.eks.
deltog i fællesaktiviteter,
deltagei bestyrelsesarbejde,
Et andetmedlemspurgtePia Hansenorn, hvilke fællesaktiviteteri Ore Strandpark,
hun har deltageti. PiaHansenindrørnrner,at hun ikke har deltageti nogen
fællesaktiviteteri Ore Strandpark.
Et medlemmente,at bestyrelsen gør et stort stykke arbejdeog at der ogsåer mange
friviltige (typisk de sammepersoner),der gør et stort stykke arbejde.
sig ogsåog sagdekort "Jeg føLer,at jeg har passetmit job
Axel Jensenpræsenterede
og man ve4 hvadman har, men ikke' hvad man fåt'''
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Hereftervar der skriftlig afstemningomkring formandsposten.
Resultatetblev 34 stemmerfor Axel Jensen- og 16 stemmerfor Pia Hansen'

50

Resultatetblev, at Axel Jensenvar valgt til fonnand'
HansJepsenønskedei1*e ge,lrvalg.Erik Brædderblev hereftervalgt til bestyrelsen.
a d .5 b .

PeterHenriksenblev genvalgtsom suppleant
AnnetteNeumannHansenblev valgt som suppleant'

a d .5c.

Erik BerBrnanog Ib Palmelund btev genvalS som revisorer

a d .5d .

Michael Buch Hansenblev genvalgtsomrevisorsuppleant.
Bestyrelsener som følgende:
AxeI Jensen,formand
Erik Buch, kasserer
Erik Brædder
Sven'Westermann
Janne Kandler
Peter Henriksen og Annette NeumannIlansen
Suppleanter:
- Efffifergmdn oglffinrelund--Revi-sbrer:Revisorsuppleant:Michael Buch Sandager
Reservefonden.
Formande,noplyser,at bestyrelsenhar et ønskeom, at der kommer til at henstå
kr. 400.000pb fonto for vedtigeholdelse.Badebroener fin, som den er nu, men slid,
vind og vejr kan hurtigt forandresituationen,så størreudgifter til reparationkommer
pa tAJNtu beløbeteiopnået, vil renterheraf kunneindgå i driftsbudgettet.
i<ontingentettil Grundejerforeningenvil fortsat være kr. 1.000r-årHgt.

7. Snerydning.
-Formanden
oplystg at der i år har væretstoreproblemermed snei området.Post
og Renovatio" l* i flere tilfælde il*e kunnetkomme frem. Bestyrelsenbederderfor
oå at ft bemyndigelsetil - hvis nødvendigt- at bruge op til kr. 1"000til rydning af sne,
Efter en drøftelseblev det vedtaget,at der skal ryddes sne efter behov' gerne
ogsåtil juVnytår og vinterferienomed et årligt max. beløb på kr' 1'000'-'
IIj emmesiden: www.orestrandparlcdk
på sidste@
det besluttetat gå videre med oprettelsenaf en
hjemmeside.bo o nu oprettetenhjemmeside,hvilket ift&ehar kostet foreningen

4.
udgifter, idet arbejdeter blevet udført gratis af nogle af vore
næ\meværdige
Fleremedlenrmerstillede spørgsmålved det fomuftige i at
engageredeå"dl"**"r.
havenavnelistemed husnumrepå en offentlig hjemmeside.Efter nogendebatvar der
enighedom at {ierne navnelistenfra hiemmesiden.Navnelistenmed husnumre
kan dog stadig sesi vores opslagskabved indkørslen til området.
9, Udgiftcr til kontorhold og vederlagtil bestyrelsgntog foreslåren
Kassererenredegiordefor udgifter til kontorhold og bestyrelseshonoran
forhøjelseaf beløbettil kr. 8-200,-.
Det blev vedtagetat forhøie beløbettil kr' 8'200'-'
10. Valg af Sankt Hans Udvalg.
Formandenefterlystemedlemmertil Sct. Hansudvalget'
Flere medleilrmergav udtryk for, at manjo deltageri Sct. Hansaftenen,bådefor
sammenholdetsog for festensskyld. Det har væreten sofirmeraften,sommangehvert
år har setfrem til. Hansog Lillian ville godt endnuen gangholde det i dereshaveog
Gundel ogLailavar ogsåvillig til at fortsættei udvalget'
Så nu kan vi se alle frem tilo at vi, før næsteårs Sct.Hansfest, hører nærmerefra
Hans og Lillian samt G[ndel og Laila' somhåberpå stort fremmøde.
11. Indkomne forslag.
'
Et forslagom at tagee,ndrøftelseafbump påvejene'
Bestyrelsenfortalte,at vedr.bumppå vejeneskal der skelnesmellem:
a-bumpfor at forhindre for hurtig kørselpå vejene
b-bump i krydset for af aflederegr- og smeltevandud til åskinerne
Løsningenmed b-bumpi krydset er fortrinsvis valgt på grund af prisen i forhold til
andreløsninger.
a-vejbump
Der blev herefterstemtom, hvorvidt vi skulle havehastighedsnedsættelrde
der er
hvor
etableres,
skal
vejbump
for,
at
eller ej. Afstemningenviste et stort flsrtal
behovfor det (5 var imod). Somen tilføjelseblev det dogbesluttetat:
Hvis en grundejer har behov for bump på sin vej, kontaktes bestyrelsen.De
øvrige båboerepå vejen inddrageslrerefter i en drøftelse af, hvor på vejen,
bumpet skal være,Nårdcf er afiæieq sørger bestyrelsenfor, at arbejdet bliver
udført.
.
Et forslag om, at det grønneområdeskulle værevildtvoksendesom en engblev
forkastet.
12. Eventuelt (Evt. drøftelserunderdettepunlt kan ilke føre til beslutningerpå
generalforsamlingen).
Der blev spurgttil hegnssynpå parcelnr. 1, og hvorfor. Bestyrelsenfortalte, at nr. 1
havdeladettråkten gro ca 3,5 meterud over de grønnerabatterpå alleenog samtidig
bygget et udhuspå omrfiet. Man havdeforsøgten dialog med ejernevedr. flytning af
hegnm.v. Dette havdedesværreikke væretmuligt. Derfor hegnssya

).

Hegnssynethar givet nr. L en fiist på 3 mdr. til at € parcellenopmålt af en landmåler.
placering,men menteat de
Nr. I svarede,at de ikke var i tvivl om hegnspælenes
havdevundethævdpå området.Det forsøgerde at få godkendt.
Herefter fulete en debatom hegnog bevoksning'
Dirigententakkedefor fremmøde.
Mødet sluttedekl. 13.
Referatetgodkendtaf dirigent og bestyrelse:
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