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Grundejerforeningen "ORE STRANDPARK" 
 

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

 
 

Referat nr. 25 

af bestyrelsesmøde nr. 25, søndag den 25. juni 2017 hos Jimmy John 
Mortensen . 

Deltagere: Ib Palmelund, Kim Urban Christiansen, Jimmy John Mortensen, Michael 

Vitting og referent: Kåre Sletved. 

 

DAGSORDEN: 

 

1. Underskrift af mødereferat nr. 24 fra 23/4 2017.  

Referatet underskrevet uden bemærkninger. 

2. Vedligholdelse af veje.  

a) Udhængsskabets låse. 

Vores udhængsskab var kommet til at se rigtig flot ud med ”Ore 
Strandpark” – skilt og nye låse med der tilhørende nøgler sikret 

med en lille kæde. Desværre er nøgler og kæder blevet revet af og 

fjernet sammen med nogle af tavlens magneter. 

Bestyrelsen reetablerer med nye nøgler hurtigst muligt, og Ib har 
allerede købt flere magneter. Så håber vi, at det ikke sker igen.  

b) Forsøget med støvbindere. 

Formanden og hans kone har dokumenteret støvproblemet på 
rønnebæralléen med billeder af bilpassage før vejen blev behandlet 

med støvbinder. Om kort tid vil cykelruten og rønnebæralléen blive 
behandlet første gang, og så må vi se, om det hjælper. Bestyrelsen 

sender en mail ud, når behandlingen har fundet sted. 
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c) Bjørneklo skal fjernes. 

Der er blevet observeret bjørneklo i hegnet mellem to grunde i 
foreningen. Heldigvis er de blevet opdaget før frøsætning og 

fjernet i tide af ejerne. Det er bestyrelsens holdning i tråd med den 

nationale strategi om bekæmpelse af invasive planter, at al 
bjørneklo i Ore Strandpark skal fjernes, så snart den opdages.  

d) Hæk på fællesarealer. 

For at få igangsat en konstruktiv dialog har Ib lavet en skrivelse til 

ejerne af en hæk, der efter bestyrelsens opfattelse er plantet på 

fællesarealer. 

3. Vedligeholdelse af stranden. 

a) Vores strandrensningsdag den 6. maj havde stort fremmøde – ikke 

mange opgaver – men var bestemt hyggelig. Bestyrelsen fik 

mange gode råd og kommentarer med på vejen. Vi gør det igen til 
næste år, fordi det er en god måde at starte sommerhussæsonen 

på i Ore Strandpark. 

Der har endnu ikke været behov for at tilkøre ekstra strandsand i 
år. 

4. Afslag fra Trygfonden om hjertestarter. 

Efter afslag fra Trygfonden på vores ansøgning om hjertestarter, 

udarbejder Michael Vitting et forslag til generalforsamlingen om 
indkøb af en hjertestarter specifikt til Ore Strandpark. 

5. Generalforsamling søndag den 6/8 2017. 

a) Praktisk indhold. 

Ib gennemgik en velgennemtænkt plan for generalforsamlingens 

afvikling, som bestyrelsen kunne tilslutte sig. 

b) Bestyrelsens årsberetning. 

Skal udsendes sammen med dagsorden senest den 23/7. 

c) Regnskaber 2016/17. 
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Kassereren gennemgik årets regnskab, som senere skal forelægges 
for vore revisorer. Regnskabet viste et solidt overskud på 17.000 

kr., som især skyldes væsentlig lavere udgifter til vedligeholdelse 
end forventet. 

d) Budget 2017/18. 

Kassereren foreslår et nyt budget på samme niveau som i år, med uændret 
kontingent og uændret godtgørelser til bestyrelsen, fordi vi får udgifter til 

allerede bestilte projekter med reparation af broen og renovering af 
rønnebærtræer og rondeller. Endvidere forventer vi udgifter til køb af nye 

borde/bænke-sæt til stranden. 

 

e) Indkomne forslag: 

A. Fra bestyrelsen: Omlægning af regnskabsopstilling. 

Kassereren kommer på generalforsamlingen med en 
præsentation af en forenklet og mere logisk og overskuelig 

regnskabsopstilling. 

B. Fra bestyrelsen: Tiltag i forbindelse med 50 års jubilæum i 
2019. 

Bestyrelsen fremsætter et forslag om nedsættelse af et 
festudvalg og et festskriftudvalg på generalforsamlingen. 

Udvalgene skal til næste generalforsamling i 2018 udarbejde 
forslag om festligholdelsen af Grundejerforeningens 50 års 

jubilæum i 2019. 

C. Fra bestyrelsen: Forslag om indkøb af hjertestarter. Se punkt 4. 

 

D. Fra medlemmerne: Endnu ingen forslag indkommet. (Der er 

frist til 10. juli.) 

6. Konstituerende bestyrelsesmøde søndag d. 6/8 2017 

Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde umiddelbart efter 
generalforsamlingen i Åstrup Forsamlingshus. 

7. Fibernet i området. 
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Intet nyt. 

8. Bestyrelsesmiddag fredag den 4. august 2017. 

Bestyrelsen med ledsagere mødes på Kongsnæs Seaside til hyggeligt 
samvær kl. 18.30. Eventuelt afbud meddeles formanden i god tid. 

9. Eventuelt. 

Kim skal videregive diverse IT koder til rette vedkommende efter 

valget. Kim vil heldigvis fortsætte med at stå for vores hjemmeside. 
Jimmy meldte sig til at stå for vores Facebook. Der er vi også heldige. 

 

 

 

______________________ 
Ib Palmelund 

 
 

_______________________                    _______________________ 
 Kim Urban Christiansen                          Jimmy John Mortensen 

 
 

_______________________                    _______________________ 

          Michael Vitting                                          Kåre Sletved 

 


