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Generalforsamlingen den 21. marts
indledte vi med en sandwich og en sang.
Den gennemførtes med deltagelse af 34
aktive og stemningen var absolut positiv,
under ledelse af adv. Anders Stoltenberg.
Formandens beretning kom i bredden ind
på de områder, hvor Lokalrådet har
været involveret i et eller anden omfang.
Her citeres fra beretningen:
Formanden nævnte specielt ORE strand
og de tiltag der er lagt op til.
P-plads, badebro, stor sandkasse, Terrain
tæpper, tangfjernelse.
300.000 kr. er bevilget. Lokalrådet satser
på, at de 300' anvendes på strandprojektet nu.
Havneudvidelsen støttes - se høringssvaret på hjemmesiden med betingelser
for vor opbakning, samt at den skal være
funktionel og præsentere sig pænt og
ordentligt.
Identitet
–
borgermøder
med
foredragsholderne Dorte Wille Jørgensen
og Ib Brøkner Christensen.
Nu håber vi på en udvidelse af
samarbejdet mellem borgen og byen.
De Røde Løbere - 4 ruter gennem byen adgangsforholdene og forskønnelse af
Københavnsvej. Byforum mellem borgere og handelsforeningen.
Lokalrådet har oprettet en facebookside
og en hjemmeside.
Gjorde opmærksom på, at alle tiltag kan
ses på lokalrådets hjemmeside”.

Generalforsamlingens øvrige punkter
med bl.a. vedtægtsændringer og valg af
medlemmer til bestyrelsesarbejdet blev
ligeledes afviklet med opbakning fra
forsamlingen.
Efter afslutningen på generalforsamlingen holdt de valgte bestyrelsesmedlemmer et konstituerende møde, hvor
følgende sammensætning blev besluttet.
Formanden Anders Andersen var valgt
særskilt.
Næstformand Jens O. Jensen,
Sekretær Jørgen Nymark,
Kasserer Jørgen Møller,
Bestyrelsesmedlemmer:
Gitte Kongstad
Grethe Langesøe Wich
Kaja Huglstad
Suppleanter:
Jane Kollerup
Jette Christensen
Lokalrådets næste ordinære bestyrelsesmøde bliver afholdt de 4. april 2017.


Ore Strand projektet - sidste
Desværre må vi melde "Intet nyt fra Ore Strand
Vi vil gerne have realiseret lokalrådets 5
ønsker til Ore Strand inden badesæsonen.
Vi har derfor siden nytår presset på for at
få tingene i skred for de 300.000 kr., som
kommunen - efter vores arbejde - har sat
på budgettet til Ore Strand.
Imidlertid er vi blevet noget overraskede
over, at kommunen nu har planer om at
bruge pengene til en plan i stedet for
konkrete forbedringer. Det forstår vi ikke og
har derfor skrevet til udvalgsformand
Thomas Christfort og spurgt til sagen.
På hjemmesiden og i næste Nyhedsbrev
kan I læse mere om denne åbenbart
endeløse føljeton.
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