
Grundejerforeningen Ore Strandpark

Referat af generalforsamligen søndag den 8. angust 2010 kL 10'00
i Aastrup Forsarnlingshus

i Formanden, Axel Jensen, bød velkommen til generalforsarnlingen og glædede sig over det store

fremmøde.

Inden valg af dirigent blev der uddett stemmesedler og optal! hvor mange fremødte, der var.

1' 
""* tt:tåTt"JSimonsen btev valgt.

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 Skandparks tilbagevendende strandrensning var ved at regne væk

i år. Den blev derfor udsat til den efterfølgende søndag. Ca. 15 medlemmer var mødt
(hovedsageligt de satnme, som øvrige fu). Tang, ukrudt q.ligrblev fiernet Samtidig
udvidede man s€lve strandorerådet lidt-

Vinteren har været meget hård ved vore veje. Hullerne er blevet repareret.

Rønnebærtræerne på alleen skal beskæres, hvilket er en bekostelig affære. Bestyrelsen

har dog fået et meget gunstigt tilbud på dette arbejde.

Det store træ ved indkørslen til Ore Strandpark er ikke helt frisk mere. Når det

blæser knækker store grene af og falder ned på vejen. Dette er til stor fare for de

forbipasserende. Bestyrelsen vil bede en skovfoged om at se på træet, så der kan laves

en rapport om træets tilstand. Rapporten fremlægges på næste- generalforsamling.

Axel benyttede lejligheden til at takke Kirn og Jens m.fl. for at holde vore
fællesarealetr så.fint. Ligeledes en tak til Hans og Erik Bergman for orden omkring

og afbrænding af haveaffaldet på bålpladsen.

Der har sædvanen tro været afholdt Sct. Hans fest, også i år, i Hans' og Lilians have.
Bestyrelsen siger tak til arrangørerne (Hans, Lillian, Gundel og Laila)'

Vinteren med den megen sne skabte problerner for renovationen og posten og
der er derfor brugt 300lff. på snerydning i år. Inkluderet heri var også snerydning i
forbindelse rned skolemes vinterferie, hvor mange grundejere kommer herned'

Efter forskellige komrnentarer blev fonnandens beretning vedtaget.



s/
Erik oplyste, at der var 35 fremmødte samt 16 fuldmagter og at Karin Sørensen ikke

har stemmeret, idet hun eri restance med}}Yo af det årlige mellemskontingent. Hun
. blev bedt orn at aflevere sin sterwteseddel, hvilket hun nægtede.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Erik fremlagde regnskabe! som blev godkendt'

4. Fremlæggelse af budgetforslag for 2010 - 2011
Budgettet blev efter nogen debat vedtaget'

5. Valg af bQstyrelsesmedlemmer og revisorer

a. Valg af 2 bestYrelsemedlemmer:
- Axel Jensen (formand)
- Hans Jepsen, ønsker ikke genvalg

b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
- Erik Brædder
- Peter Henriksen

c. Valg af revisorer:
Erik Bergman

- Ib Palmelund

d. Valg af revisorsuPPleant:
- Michael Buch Sandager

ad. 5a. Formanden, Axel Jensen var villig til genvalg. Elisabeth Sørensen (parcel 77) foreslog

Pia Hansen (parcel 5) som ny formand'

pia Hansen præsenterede sig og fortalte, at hun lagde stor vægt på orden vedr. veje,

fællesarealer og lign. sammenholdt med et ønske orn mere demokrati i foreningen.

Et medlem opfordrede til, at flere medlemlner, i særdeleshed dem, der ønskede at

deltage i bestyrelsesarbejde, deltog i fællesaktiviteter, f.eks. strandrensning.

Et andet medlem spurgte Pia Hansen orn, hvilke fællesaktiviteter i Ore Strandpark,

hun har deltaget i. PiaHansen indrørnrner, at hun ikke har deltaget i nogen

fællesaktiviteter i Ore Strandpark.

Et medlem mente, at bestyrels en gør et stort stykke arbejde og at der også er mange

friviltige (typisk de samme personer), der gør et stort stykke arbejde.

Axel Jensen præsenterede sig også og sagde kort "Jeg føLer, at jeg har passet mit job

og man ve4 hvad man har, men ikke' hvad man fåt'''



ad.5b.

ad.5c.

ad.5d.

a
- t -

Herefter var der skriftlig afstemning omkring formandsposten.

Resultatet blev 34 stemmer for Axel Jensen - og 16 stemmer for Pia Hansen'
50

Resultatet blev, at Axel Jensen var valgt til fonnand'

Hans Jepsen ønskede i1*e ge,lrvalg. Erik Brædder blev herefter valgt til bestyrelsen.

Peter Henriksen blev genvalgt som suppleant
Annette Neumann Hansen blev valgt som suppleant'

Erik BerBrnan og Ib Palmelund btev genvalS som revisorer

Michael Buch Hansen blev genvalgt som revisorsuppleant.

Bestyrelsen er som følgende:
AxeI Jensen, formand
Erik Buch, kasserer
Erik Brædder
Sven'Westermann
Janne Kandler

Suppleanter:
Revi-sbrer:-

Peter Henriksen og Annette Neumann Ilansen
- Efffifergmdn oglffinrelund---

7.

Revisorsuppleant: Michael Buch Sandager

Reservefonden.
Formande,n oplyser, at bestyrelsen har et ønske om, at der kommer til at henstå

kr. 400.000 pb fonto for vedtigeholdelse. Badebroen er fin, som den er nu, men slid,

vind og vejr kan hurtigt forandre situationen, så større udgifter til reparation kommer

pa tAJNtu beløbet eiopnået, vil renter heraf kunne indgå i driftsbudgettet.

i<ontingentet til Grundejerforeningen vil fortsat være kr. 1.000r- årHgt.

Snerydning.-Formanden oplystg at der i år har væretstore problemer med sne i området. Post

og Renovatio" l* i flere tilfælde il*e kunnet komme frem. Bestyrelsen beder derfor

oå at ft bemyndigelse til - hvis nødvendigt - at bruge op til kr. 1"000 til rydning af sne,

Efter en drøftelse blev det vedtaget, at der skal ryddes sne efter behov' gerne

også til juVnytår og vinterferieno med et årligt max. beløb på kr' 1'000'-'

IIj emmesiden: www.orestrandparlcdk
på sidste @ det besluttet at gå videre med oprettelsen af en

hjemmeside. bo o nu oprettet enhjemmeside, hvilket ift&e har kostet foreningen



4.

næ\meværdige udgifter, idet arbejdet er blevet udført gratis af nogle af vore

engagerede å"dl"**"r. Flere medlenrmer stillede spørgsmål ved det fomuftige i at

have navneliste med husnumre på en offentlig hjemmeside. Efter nogen debat var der

enighed om at {ierne navnelisten fra hiemmesiden. Navnelisten med husnumre

kan dog stadig ses i vores opslagskab ved indkørslen til området.

9, Udgiftcr til kontorhold og vederlag til bestyrelsgnt 
-

Kassereren redegiorde for udgifter til kontorhold og bestyrelseshonoran og foreslår en

forhøjelse af beløbet til kr. 8-200,-.
Det blev vedtaget at forhøie beløbet til kr' 8'200'-'

10. Valg af Sankt Hans Udvalg.
Formanden efterlyste medlemmer til Sct. Hans udvalget'
Flere medleilrmer gav udtryk for, at man jo deltager i Sct. Hans aftenen, både for

sammenholdets og for festens skyld. Det har været en sofirmeraften, som mange hvert

år har set frem til. Hans og Lillian ville godt endnu en gang holde det i deres have og

Gundel ogLailavar også villig til at fortsætte i udvalget'
Så nu kan vi se alle frem tilo at vi, før næste års Sct.Hans fest, hører nærmere fra

Hans og Lillian samt G[ndel og Laila' som håber på stort fremmøde.

11. Indkomne forslag.
' Et forslag om at tage e,n drøftelse afbump påvejene'

Bestyrelsen fortalte, at vedr. bump på vejene skal der skelnes mellem:

a-bump for at forhindre for hurtig kørsel på vejene
b-bump i krydset for af aflede regr- og smeltevand ud til åskinerne
Løsningen med b-bump i krydset er fortrinsvis valgt på grund af prisen i forhold til

andre løsninger.
Der blev herefter stemt om, hvorvidt vi skulle have hastighedsnedsættelrde a-vejbump

eller ej. Afstemningen viste et stort flsrtal for, at vejbump skal etableres, hvor der er

behov for det (5 var imod). Som en tilføjelse blev det dog besluttet at:
Hvis en grundejer har behov for bump på sin vej, kontaktes bestyrelsen. De

øvrige båboere på vejen inddrages lrerefter i en drøftelse af, hvor på vejen,

bumpet skal være, Nårdcf er afiæieq sørger bestyrelsen for, at arbejdet bliver
udført. 

.

Et forslag om, at det grønne område skulle være vildtvoksende som en eng blev
forkastet.

12. Eventuelt (Evt. drøftelser under dette punlt kan ilke føre til beslutninger på
general forsamlingen).

Der blev spurgt til hegnssyn på parcel nr. 1, og hvorfor. Bestyrelsen fortalte, at nr. 1
havde ladet tråkten gro ca 3,5 meter ud over de grønne rabatter på alleen og samtidig

bygget et udhus på omrfiet. Man havde forsøgt en dialog med ejerne vedr. flytning af

hegn m.v. Dette havde desværre ikke været muligt. Derfor hegnssya



) .

Hegnssynet har givet nr. L en fiist på 3 mdr. til at € parcellen opmålt af en landmåler.

Nr. I svarede, at de ikke var i tvivl om hegnspælenes placering, men mente at de

havde vundet hævd på området. Det forsøger de at få godkendt.

Herefter fulete en debat om hegn og bevoksning'

Dirigenten takkede for fremmøde.

Mødet sluttede kl. 13.

Referatet godkendt af dirigent og bestyrelse:
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