
                               
 

”Grundejerforeningen 

     Ore Strandpark” 
                   
                                                                                                  
 
 
 
 

                         Årsberetning for 2020 – 2021 
Efter et år, hvor foreningsarbejdet dels er blevet lidt vanskeliggjort og dels lidt kedeligere grundet 

coronarestriktioner, så er vi vel kommet ganske pænt igennem krisen. 

Der har været ualmindelig mange her i Ore Strandpark i sommeren 2020, og et stort antal har der 

også været her gennem hele året, og her er der plads og luft nok med vores meget store grunde 

og fællesarealer, så faren for at blive smittet her har vist være meget lille. 

De manglende muligheder for at bruge penge på rejser, og de mange frigjorte pengemidler har 

bevirket en utrolig stor interesse for at købe sommerhuse, hvilket vi også har kunnet mærke i Ore 

Strandpark. Så vi har fået en hel del nye og yngre medlemmer, som viser stor interesse i deres 

nye naboer og i vores skønne område. 

Bl.a. ”Strandgården” fik nye ejere i sommeren 2020, og sikken flot renovering gården har fået og 

som den gamle gård stadig forskønnes med. 

 

Vejene 
Vejene fremstår virkeligt flotte. Der er blevet fyldt knust asfalt i hullerne og der er blevet vejhøvlet i 

øvrigt med en ny vejhøvl, som vores entreprenør har anskaffet sig. Det køb betyder, at vores plan 

om at grundejerforeningen skulle anskaffe en vejhøvl, nu er annulleret. Efter ønske fra flere 

undtages ”Cykelruten” for vejhøvling med henblik på en mere fast kørsel for cyklisterne. 

Støvbindingen af rønnebæralléen blev i år udlagt med et nyt flydende middel, som skulle holde 

længere, og som kan spredes på tør vej. Midlet er lidt dyrere, men skal ikke anvendes så tit. 

Trods en mild vinter fik vi en voldsom gang fygesne, hvilket betød en meget vanskelig kørsel til 

Ore Strandpark. Efter aftale med G/F Kongsnæsgård låste vi op for enden af ”Cykelruten”, således 

at der i nogen tid kunne køres til og fra ad Tjørnehegnet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havemand Kim Pedersen, der på flotteste vis klipper vores liguster omkring rønnebærtræerne på 

alléen, har nu fremtryllet både en bom med rod og 3 solide bompæle, så nu har vi atter en flot bom 

mange år frem i tiden. Husk ikke at parkere foran bommen, da det er en redningsvej. 

 

”Du bli’r glad og let og lys i sinde. 
Når du ta’r en tur til Ore Strand.” 
        
                                                                                               
 

  



Efter debatten på generalforsamlingen drøftede bestyrelsen på sit møde i 

august 2020 fremmedes adgang til Ore Strandpark, og bestyrelsesmedlemmer 

ønskede at få undersøgt i kommunen muligheden for opsætte forbudsskiltet 

”Al uvedkommende motorkørsel forbudt”, hvilket bestyrelsen besluttede, og 

sekretæren kontaktede kommunen herom i februar måned. Siden aftalte 

bestyrelsen, at få juraen i fremmedes adgang nærmere belyst, så 

bestyrelsen får et bedre beslutningsgrundlag. I mail den 5. juli meddeler 

kommunen, at efter dialog med politiet vil der kunne gives tilladelse til 

opsættelse af en C22,1-tavle (Motorkøretøjer forbudt, samt undertavle med 

teksten: ”ærinde- og arbejdskørsel til ejendomme tilladt”). Alle udgifter er 

kommunen uvedkommende. 

 

Stranden og broen 
Drømmen om en smuk vild blomstereng er endnu ikke gået i opfyldelse på trods af, at ca. 12.000 

valmuefrø er blevet udlagt. Vi forsætter vores mål, og efterlyser stadig gode idéer. Et mindre 

trekantområde i den anden ende af engen er nu også udlagt som vild blomstereng. 

Det er blevet drøftet, om vi skulle undlade at bekæmpe muldvarper, hvilket der dog ikke var flertal 

for i bestyrelsen, hvorfor vi har indgået endnu et års abonnement med Falsters Haveservice. 

Der er blevet opsat et PRIVAT-skilt på broen, der er vores ejendom, og det er os der vedligeholder 

broen. 

En større renovering af broen skal finde sted i løbet af nogle år. Bestyrelsen har godkendt et 

kommissorium for et broudvalg, og vores efterlysning efter medlemmer til udvalget har givet et 

pænt og et ønsket resultat. 

Strandrensningsdagen lørdag den 1. maj blev besøgt af mindst 40 personer, heraf enkelte børn. 

Mange nye og gamle medlemmer fik hilst på hinanden i det gode vejr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mange opgaver blev løst hurtigt og meget tilfredsstillende. Vi samlede bl.a. en hel del tang, 

som Jens senere fjernede uden brug af vores tangsvans, idet den ikke passer til hans maskiner. 

Tangsvansen blev derfor sat til salg, og tangsvansens opfinder Erik Brædder har nu købt den. 

Tre små læs strandsand er op til ferien blevet lagt på stranden. 

 

Økonomien 
Årets resultat i regnskabet viser et overskud på 14.839 kr. mod et budgetlagt underskud på -4.788 

kr. Den væsentligste årsag til det store overskud skal findes i, at vi som budgetlagt ikke købte en 

hel ny vejhøvl. 

 

 

  



Atter i år holdt det hårdt med at få alle kontingenter i kassen, ikke mindre end 12 restancer, hvor 

de sidste først blev betalt ultimo januar måned. Hvor vi dog ønsker, at endnu flere vil tilmelde sig til 

betalingsservice. 

De seneste år - med Jimmy som kasserer - er foreningen blevet ganske velpolstret nu med en 

formue på 362.430 kr. pr. 30/5 2021. Det er godt og ønskeligt med henblik på den kommende 

store udgift til renovering af broen. Men nu og her er det en dårlig forretning at have penge 

stående i banken, da banken opkræver minus-rente samtidig med, at der er en altid løbende 

inflation. Normalt ville renteindtægter fra banken kompensere lidt for inflationen, men nu med 

minus-renter betyder det, at vi taber penge ved at have opsparet en formue !! 

Vi har alle år med Jimmy som kasserer holdt et uændret kontingent på 1.300 kr. årligt, hvilket i sig 

selv er meget tilfredsstillende, men mon tiden med minusrenter er inde til at overveje om 

kontingentet skal sænkes !! 

 

Medlemsforhold og aktiviteter 
Generalforsamlingen 2020 havde et meget flot fremmøde med 33 deltagere. Mange 

bemærkninger og synspunkter kom frem på mødet af engagerede medlemmer, det synes som 

om, at der var en god opbakning til bestyrelsens arbejde. 

God opbakning er der også, når vi efterlyser folk til forskellige opgaver i år, bl.a. efter nye 

hjerteløbere og medlemmer til broudvalget. 

Medleven og engagement i Ore Strandpark kommer også tydeligt frem på de sociale medier, som 

ved besøg på vores opdaterede hjemmeside, ved tilmelding til Nabohjælp og til vores egen 

Facebookgruppe, som nu er oppe på 95 medlemmer (i december 2020 var tallet 67). 

Facebookgruppen synes at fungere meget tilfredsstillende med en særdeles god tone, med 

mange hjælpsomme vink og efterlysninger, og med de mange, der kommer med deres 

kommentarer eller synspunkter. 

Efter nogle års pause med Sankt Hans-arrangementer så kom der atter gang i festlighederne, 

men i en hel ny udgave. Et udvalg med Benedikte (nr. 82), Dorthe (nr. 84+85), Ditte Marie (nr. 28) 

samt Merete fra bestyrelsen fik stablet et stort anlagt midsommerarrangement på benene, enkelt i 

sin form, under dette slogan: ”Vi skaber rammerne – I fylder dem ud!” Det endte med at blive i 3 

trin: Først fælles aktiviteter for børn (21 i alderen 2-12 år deltog) i en hæsblæsende skattejagt 

rundt i vores haver !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernæst var der fra kl. 18.00 spisning på stranden med medbragt mad, et par grill var opstillet og 

et par bålfade symboliserede Skt. Hans/Midsommer. 

Men EM-fodbold samme aften kl. 18.00 Danmark mod Wales (4-0) betød, at mange gerne ville se 

TV, hvilket blev klaret ved at nr. 28 inviterede til at se kampen på 2 skærme opsat i deres have 

(med medbragt mad og drikkelse). Her deltog vel mindst 40 børn og voksne, det var meget 

  



vellykket, selvom det kom noget på tværs af det tænkte program. Dejligt at rigtig mange gik fra 

fodboldkampen ned på stranden til de øvrige deltagere i aftenarrangementet. Megen ros og stor 

tak udvalget og for den store opbakning, 

 

 

Afsluttende skal nævnes,  
at alle på valg i august 2020 til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revisorer atter en gang blev 

genvalgt. På det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde var der også genvalg på alle 

poster (kasserer, sekretær, næstformand), 

at flere bestyrelsesmedlemmer har nået godt op i livets års-barometer, og derfor ønsker en 

udskiftning, så hvis du har lyst til at være med i ledelsen og være med til at præge og udvikle Ore 

Strandpark, så giv venligst bestyrelsen en lille melding herom. 

 

Men uanset hvilke beslutninger, der måtte blive truffet, så vil bestyrelsens mål altid være, at Ore 

Strandpark fortsat skal være et trygt, et rart og et smukt sted at opholde sig. 

Tak for udvist engagement og initiativer i året, der er gået. 

 

BESTYRELSEN, den 16. juli 2021 

 

                          Ib Palmelund             Jimmy John Mortensen 

                              Formand                          Kasserer 

 

Michael Vitting                         Merete Rønde Skipper-Pedersen                     Kåre Sletved 

  Næstformand                                                                                                          Sekretær 

 

 

Bestyrelsesmiddag 2020 
på ”Café Fryd”. 


