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Grundejerforeningen ORE STRANDPARK 

 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com     Hjemmeside: www.orestrandpark.dk 

 

Referat 

af ekstraordinær generalforsamling søndag den 21. august 2016 kl. 10.00 i 
Åstrup Forsamlingshus. 

Antal fremmødte:  14 

Antal stemmeberettigede: 12 

Antal fuldmagter:    8 

 

1. Valg af dirigent. 

Ole Løvig Simonsen (nr. 29) blev valgt. Ole takkede for valget og 
konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt 

indkaldt ifølge vedtægterne. 

2. Indkomne forslag. 

Forslag til nye vedtægter for Grundejerforeningen Ore 
Strandpark fra bestyrelsen og behandlet på den ordinære 
generalforsamling den 7/8 2016. 

Pia Henriksen (nr.5) havde tilsendt bestyrelsen et ændringsforslag til §3, 
stk.3, sidste afsnit: ”Den nye ejer hæfter for eventuelle restancer”, som 

hun ønskede slettet. Bestyrelsen kunne ikke støtte forslaget, da det ville 
kunne påføre foreningen tab og i øvrigt ville afvige fra almindelig praksis. 

Alle stemte imod forslaget. 

Derefter kom det af bestyrelsen fremsendte forslag til afstemning og blev 

vedtaget med alle stemmer. 

De moderniserede vedtægter bliver i første omgang udsendt til alle 
medlemmer. De medlemmer, der ikke har e-mail, får vedtægterne i 

forbindelse med udsendelsen af den årlige kontingentopkrævning. Ib 
takkede for et godt arbejde i redaktionsudvalget, der bestod af Bjørn 

Klinke, Kim Urban og ham selv.  

 

http://www.orestrandpark.dk/
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3. Eventuelt. 

Bodil Kristoffersen (nr. 28) ønsker, at der kommer til at stå ”Ore 
Strandpark” på det nye udhængsskab. Det tager bestyrelsen til 

efterretning. 

Der blev luftet forundring over brug af plantegift til ukrudtsbekæmpelse 

på fællesarealer. Bestyrelsen vil drøfte problematikken. 

Ib Palmelund har lavet en opgørelse over samtlige skilte på foreningens 
veje. Han lovede, at bestyrelsen vil se på dem alle og drøfte deres 

berettigelse og eventuelt arbejde på at få nogle af dem fjernet, hvilket 
kræver både kommunes og politiets tilladelse. 

Connie Hansen (nr. 26) ønsker, at bestyrelsen skal tage affære i forhold 
til de grundejere, der ikke har hæk. Problemet er et kommunalt 

anliggende, og de manglende hække generer i hvert fald ikke i forhold til 
græsslåningen af fællesarealer. 

Uffe Hansen (nr. 55) synes, at der bliver slået for meget græs. Men den 

udbredte holdning er, at foreningen skal have ros for vores flotte strand 

og generelle flotte vedligeholdelse af vores veje og fællesarealer. Det 
tæller plus, når der skal sælges og bliver beundret af gæster. 

Jimmy (kasserer) oplyser, at han arbejder på at få opsat en kasse til 

opbevaring af f.eks. håndklæder på badebroen. 

Bestyrelsen skal også undersøge, om der findes muligheder for at 

begrænse vejstøvet. Der kom mange fantasifulde forslag til løsninger, ud 
over at holde en passende lav hastighed. 

Ole afsluttede mødet med at takke for det det gode resultat, hvorefter Ib 

takkede Ole for hans indsats og for det fine fremmøde og de mange gode 
forslag til bestyrelsen. 

 

Referent Kåre Sletved (nr. 42). Den 23/8 2016 

 

Ib Palmelund, formand   Kim Urban Christiansen 

 

Jimmy John Mortensen Michael Vitting  Kåre Sletved 

 

Ole Løvig Simonsen, dirigent 


