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Grundejerforeningen "ORE STRANDPARK" 
 

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

 
 

Referat nr. 24 

af bestyrelsesmøde nr. 24, søndag den 23. april 2017 hos Michael Vitting . 

Deltagere: Ib Palmelund, Kim Urban Christiansen, Jimmy John Mortensen, Michael 
Vitting og referent: Kåre Sletved. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Underskrift af mødereferat nr. 23 fra 26/2 2017.  

Referatet underskrevet uden bemærkninger. 

2. Økonomisk status.  

Jimmy gennemgik foreningens økonomiske status. Niveauet ser 

yderst fornuftigt ud med et pænt lille overskud på nuværende 
tidspunkt. Men der må forventes yderligere udgifter til vedligehold af 

vej og strand, så årsresultatet må forventes tæt på nul. 

3. Vedligeholdelse af veje. 

a) Udskiftning af rønnebærtræer. 

Der er fjernet 6 døde rønnebærtræer og indkøbt nye, der blev 
plantet af Erik Brædder og Jimmy. Vi håber, at de må få det 

nødvendige vand over sommeren, så de kan overleve.  

Nogle af ligusterbeplantningerne omkring rønnebærtræerne på 

alléen ovenfor cykelruten er ikke særligt pæne. Bestyrelsen 
beslutter at forbedre et par beplantninger om året med nyplantning 

af liguster efter behov. Ib sætter projektet i gang. 



 

2 
 

Kim beretter at låse og streamer er ankommet og ligger hos Bjørn 
Klinke. Kim har forgæves opsøgt Bjørn inden påske. 

b) Forsøg med støvbindere på grusveje. 

Ib sørger for det praktiske med entreprenøren. Kim Urban sætter 
en notits på hjemmesiden, når der er blevet støvbundet, så alle 

medlemmer af foreningen har mulighed for at lægge mærke til, om 
behandlingen har effekt. Der kommer et punkt på 

generalforsamlingen, hvor vi skal drøfte fortsættelse af forsøget. 

4. Vedligeholdelse af stranden. 

Der er blevet fjernet tang og lavet løbende vedligeholdelse på 
stranden i løbet af vinteren for at undgå rådden tang til sommer. 

Bropillerne bliver repareret af en murer, når forholdene tillader det. 

Bestyrelsens medlemmer er enige om at udtrykke stor tilfredshed 

med vores nuværende entreprenører, der sørger for vedligeholdelsen 
af Ore Strandpark. De udfører alle et fint stykke arbejde. 

5. Udskiftning af stophaner og vandmålere. 

Fra den 4. september til den 1. november bliver Ore Strandparks 

vandmålere og stophaner udskiftet og flyttet. Vi vil nævne det på 
generalforsamlingen, men projektet indebærer ingen opgaver for 

foreningens bestyrelse. 

6. Midler fra bredbåndspuljen og medlemskab af 
fritidshusejere. 

Vi søger ikke puljen. Betingelserne er for omfattende, blandt andet 
skal alle matrikler i et geografisk område være tilsluttet. Bestyrelsen 

mener ikke, at det er muligt med en sådan opbakning i 
Grundejerforeningen. 

7. Ny mulighed for fibernet i området. 

Der er indkaldt til møde med orientering om tilslutning til fibernet i 

vores område på Kongsnæs Seaside den 17. maj. Kim Urban oplyser 
at et sommerabonnement med kapacitet til filmstreaming uden 

problemer kan fås for 49 kr. om måneden. 

8. Strandrens lørdag den 6. maj 2017. 
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På formandens oplæg drøftede bestyrelsen hvilke opgaver, vi ønsker 
udført til vores strandrensning. Ud over de praktiske opgaver er det 

sociale samvær en meget vigtig del af arrangementet. 

Ib laver et skriftligt opråb, som Kåre udsender og Kim lægger på 

hjemmesiden. 

Omkring den 1. juni vurderer Ib og Jimmy, hvor meget sand der skal 
indkøbes og køres på stranden. Hvis vejret på et tidspunkt i løbet af 

sommeren ”stjæler ” for meget af stranden, køber vi mere sand. 

9. Eventuelt. 

Ingen indlæg til dette punkt. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25/6 2017 kl. 9.00 hos Jimmy. 

 

 

 

______________________ 
Ib Palmelund 

 

 
_______________________                    _______________________ 

 Kim Urban Christiansen                          Jimmy John Mortensen 
 

 
_______________________                    _______________________ 

          Michael Vitting                                          Kåre Sletved 

 


