
Ore Strands Grundejerforening Generalforsamling 

Formandens beretning d. 8. august 2021. 

Så er der gået endnu et år, det forgangne år meget i Covid 19 skygge mht. Mødeaktivitet for 

bestyrelsen. Vi har derfor kun afholdt 2 fysiske bestyrelse møder siden generalforsamlingen. 

På det første møde i oktober dukkede der lidt uventet et emne op som hed:  

Vordingborg Havn - ansøgning om vindmøller og solceller – Energi Ø Masnedø. 

Vi mente i bestyrelsen, at det havde så stor betydning for os (Vores medlemmer) at vi besluttede at 

nedsætte en arbejdsgruppe fra vores Grundejerforening til arbejde mere med sagen. 

Derefter udfærdige vi en mail til Kommunen & Havnen - for at få belyst, hvilken betydning det ville få 

os både visuelt og støjmæssigt.  

Udfaldet er jo nu historie som vi jo må forholde os til. Men der skal herfra lyde en stor tak til 

arbejdsgruppen for det imponerende arbejde der blevet lagt for dagen. 

Nu til vores mere generelle gøremål: 

Overfladevand: Der har eller ikke i år været nogle henvendelser om dette. Bestyrelsen har heller 

ikke selv konstateret nogle problemer. Hvis nogle medlemmer får problemer kontakt da bare 

bestyrelsen og vi vil se på det. 

Veje: Vi har igen i år fokus på afretning af vores veje, bl.a. Havtornvej er blevet ordnet. Vi forventer 

at vi løbende vil forsætte med dette. Derudover besluttede vi at Entreprenøren i forbindelse med 

støvbekæmpelsen skulle orde huller mm. Dette mener vi løses ok. Medlemmerne må gerne komme 

med input til prioritering fremadrettet. 

Støvbekæmpelse: Vi besluttede sidste år at støvbekæmpe 4 gange om året - 1/5 + 1/6 + 1/7 og 1/8. 

Datoer er ikke blevet overholdt i 2021 – det har Entreprenøren lovet at gøre bedre fremover. 

Økonomi: Grundejerforeningens økonomi er som sædvanlig ganske udmærket, som det kan ses af 

omdelte regnskab. 

Vis Hensyn: Vores erstatning af det Gamle ordensdirektiv fra sidste år.  Min egen fornemmelse at 

opgaven med at tale med naboer om uenigheder er blevet godt modtaget. Vi kan under eventuelt 

give ordet frit mht. Medlemmernes opfattelse. 

Benny Mikkelsen 
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