
 

1 
 

  Grundejerforeningen Ore Strandpark 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com  

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

Referat nr. 31 

af bestyrelsesmøde nr. 31, søndag den 24. juni 2018 kl. 10 hos Michael 

Vitting. 

Deltagere: Ib Palmelund, Jimmi John Mortensen, Leif Hansen, Michael Vitting, 

Kåre Sletved og suppleanterne Kim Urban Christiansen og Merete Rønde 
Skipper-Petersen. 

Referent: Kåre Sletved. 

Dagsorden: 

1. Underskrift af mødereferat nr. 30 fra 13/5 2018. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 
2. Vedligeholdelse af veje. 

 
a) Mødet med Erik Brædder den 14/5 og mail fra Erik Brædder 

(Opgaver vedlagt) 
 

Bestyrelsen drøftede resultatet af møde med Erik Brædder. Forslag til 

forbedringer af det store vejkryds venter til efter den årlige 
generalforsamling. Erik Brædder ønsker ikke at fortsætte som 

entreprenør for vejvedligeholdelsen, derfor finder bestyrelsen en ny 
entreprenør til at udføre opgaven. 

 

b) Forsøget med støvbinder på grusveje. 
 

Bestyrelsen har modtaget flere reaktioner på udlægning af støvbinder. 
Kemikalierne har utilsigtet reageret med asfalten i vores vejbelægning 

så vejen smittede af med asfalt de første par dage efter udlægningen. 
På trods af en meget tør sommer må man konstatere, at 

behandlingen virker, så vejen ikke støver, og det opleves positivt for 
grundejere langs vejen. 

 

Forsøget skal evalueres af medlemmerne på årets generalforsamling. 
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c) Udskiftning af bom til stranden. 

Bestyrelsen har ikke fået henvendelser fra medlemmer om velegnede 

træer til formålet. Erik Brædder har forbundet vores gamle bom, så 
den kan fungere. Kåre sørger for opsætning af ny bom. 

3. Vedligeholdelse af stranden. 
 
a) Nyt strandsand. 

 
Jimmi indkøber et læs nyt sand, så stranden fremtræder indbydende 
til sommeren. 

 

b) Nyt bord/bænkesæt indkøbt 
 
- og opsat ved stenhøfde til venstre for badebroen. Ryglæn er i 

restordre. 

 

c) Strandbeskyttelseslinjen. 
 

Grundejerforeningen Kongsnæsgård har haft en problematik i forhold 
til strandbeskyttelseslinjen i forbindelse med deres opstilling af de 

faste borde/bænkesæt langs stranden. De har søgt og fået tilladelse 
til at fortsætte med deres gældende mangeårige praksis. 

 

4. 50 års jubilæumsinitiativer. 
 
a) Festudvalget. 

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at vi afholder festen lørdag 

den 6/7 2019 og yderligere arrangementer søndag den 7/7 2019. 
Den økonomiske ramme anslås til 25.000 kr. 

b) Jubilæumsskriftudvalget. 
 

Intet nyt siden sidste bestyrelsesmøde.  

Den økonomiske ramme anslås til 5.000 kr. 
 

5. Nyt vedr. fibernet i området. 
 

Intet nyt. 
 

6. Generalforsamlingen søndag d. 5/8 2018. 
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a) Praktiske forhold. 

 
Ib gennemgik listen over praktiske forhold, der skal være på plads 

inden generalforsamlingen. Ib udarbejder indkaldelse, dagsorden og 
årsberetning samt bilag, der udsendes af Kåre til medlemmerne den 

22/7. 
 

Jimmi og Kåre tager imod i indgangen og laver deltagerliste. Kim 
sørger for stemmesedler. 

 
Bestyrelsen mødes til formøde en halv time inden 

generalforsamlingen. 
 

Formanden Ib Palmelund og bestyrelsesmedlem Leif Hansen samt 

suppleanterne Merethe Rønde Skipper-Petersen og Kim Urban 
Christiansen er på valg. 

 

b) Bestyrelsens årsberetning 2017-2018. 
 
Formanden udarbejder forslag til årsberetning, som udsendes til 

bestyrelsen. 

 

c) Regnskaber 2017-2018. 
 
Årets regnskab endte med et resultat på 14.605 kr. i stedet for et 
forventet mindre underskud. Det skyldes et par forventede udgifter, 

som først kommer på næste års regnskab. Den største er på indkøb 
og udlægning af nyt vejbelægningsmateriale, som er blevet udskudt 

til efteråret. 
 

d) Budget 2018-2019, herunder budget og 

omkostningsgodtgørelser. 

Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen et uændret kontingent på 

1.300 kr. for det kommende år. 

Bestyrelsen foreslår en samlet økonomisk ramme for 
jubilæumsaktiviteterne på 30.000 kr. til generalforsamlingen. 

e) Indkomne forslag: 
 

a. Fra bestyrelsen: Skal veje støvbindes? 
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b. Fra medlemmer: Ingen forslag modtaget. 

 

 

7. Konstituerende bestyrelsesmøde søndag den 5/8 2018. 
 

- afholdes af den nyvalgte bestyrelse umiddelbart efter 
generalforsamlingen i Åstrup Forsamlingshus. 

 

8. Bestyrelsesmiddag fredag den 3. august 2018 kl. 18.00. 
 

- afholdes for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter med 
ægtefæller på Restaurant Kongsnæs Seaside. 

 

9. Eventuelt. 

Kim Urban har uddelt den nye flotte udgave af opslag ”Til 
Opslagstavlen” i alle medlemmers postkasser. Tak for det! 

 

 
______________________ 

Ib Palmelund 
 

 
_______________________                    _______________________ 

        Leif Hansen                                     Jimmy John Mortensen 
 

 

_______________________                    _______________________ 
          Michael Vitting                                          Kåre Sletved 

 


