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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

 

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

 

Referat nr. 29 

af bestyrelsesmøde nr. 29, søndag den 25. februar 2018 kl. 10 hos Leif 

Hansen. 

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

og Kåre Sletved. 

Referent: Kåre Sletved. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat nr. 28 fra bestyrelsesmødet den 19/11 

2017. 
Det godkendte referat blev underskrevet uden bemærkninger. 

 

2. Økonomisk status,  

herunder kontingentopkrævningen 2017-2018. 
Jimmy gennemgik den uddelte budgetopfølgning. Det ser fint ud. Jimmy 

forventer, at regnskabsåret ender ud med et underskud på 13.000 kr., 

hvilket skyldes indkøb og opsætning af hjertestarter.  

Betaling for vedligeholdelse af veje og græsslåning for sidste sæson er 

betalt. I denne sommer er rondellerne klippet én gang. Vi går i 

kommende sæson tilbage til tidligere tiders praksis med en klipning lige 

før Skt. Hans og én klipning mere i efteråret. 

Overgang til kontingentopkrævning via PBS er næsten lykkedes på 

nuværende tidspunkt. Vi mangler kun 6 indbetalinger og rykkere er 

sendt ud. 

Bestyrelsesgodtgørelse udbetales snarest, fordi der er kommet penge i 

kassen.  

 

3. Vedligeholdelse af veje. 
Alt ser godt ud. Reservebunken med knust asfalt til opfyldning af huller 

er næsten brugt op. Derfor skal vi have købt en ny portion. Leif 

undersøger priser. Michael undersøger pris for eventuel asfaltering af 

vejkrydset Cykelruten/Rønnebæralléen. 
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a) Vejspærring mod Pilehegnet. 
Nabogrundejerforeningen har opsat store sten på deres side af skellet 

for at undgå kørsel over byggegrunden for enden af Rønnebæralléen. 

Det ser nydeligt ud. 

 

4. Vedligeholdelse af stranden, herunder 

 

a) Opretholdelse af strandstien til Kongsnæsgård. 
Vi ønsker at opretholde strandstien til Kongsnæsgård. Arbejdet med 

vedligeholdelsen udføres af Kongsnæs’ leverandør. Udgiften hertil 

deles mellem grundejerforeningerne. Formanden laver en aftale med 

Kongsnæs. 

 

b) Gældende love vedr. stranden. 
Bestyrelsen drøftede et sammenskriv af forskellige love og regler for 

benyttelse af offentlig strand. 

 

c) Strandrensningsdag den 5/5. 
Ib sørger for indbydelsen. Kåre sørger for grillpølser med mere. 

Vi skal finde frivillige til at hjælpe Erik Brædder med at fjerne tang en 

dag efter påske. 

 

5. 50 års jubilæumsinitiativer. 

 

a) Festudvalget. 
Festudvalget har ikke afholdt møde siden sidste bestyrelsesmøde. 

Næste møde afholdes i forbindelse med strandrensningsdagen, hvor 

der skal arbejdes videre med de fremkomne forslag fra første 

festudvalgsmøde. 

 

b) Jubilæumsskriftudvalget, møde den 24/2 2018. 
Ib gennemgår udvalgets arbejde hertil. Der er kommet god struktur 

på projektet, der kommer til at bestå af et mindre trykt skrift med 

henvisninger til et langt mere omfangsrigt site på foreningens 

hjemmeside.  

Udvalget ønsker at kunne bruge foreningens Dropbox i forbindelse 

med arbejdet. Det er OK. 

 

6. Muligheder for fibernet i vores område. 

 
Da Stubbekøbing fik fibernet, var det ikke muligt at få videreført 

fibernettet til Ore Strandpark. Det er bestyrelsens overbevisning, at det 

vil være et stort plus også økonomisk, hvis vi kan få fibernet i vores 

sommerhusområde.  
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André Szeman fra Søborg har dannet en initiativgruppe med henblik på 

at få fibernettet ud i sommerhusområderne. Leif Hansen er vores 

kontaktperson i initiativgruppen. 

Hvis der kommer 72 tilmeldinger til Fibia i Grundejerforeningerne Ore 

Strandpark og Kongsnæsgård, bliver der mulighed for fibernet i vores 

område. Tilslutnings afgift bliver ca. 2000 kr. 

Bestyrelsen vil være behjælpelig med at udsende informationsmateriale 

(reklame) til foreningens medlemmer via mail. Vores sekretær sørger for 

udsendelsen. 

Endvidere giver bestyrelsen tilladelse til opsætning af bannere for 

projektet i vores område. Såfremt projektet bliver gennemført, vil 

bestyrelsen godkende opgravning af fibernet-render i vores rabatter efter 

en af bestyrelsen forudgående godkendt graveplan.  

Projektets kampagnemateriale vil blive lagt ind på 

foreningens hjemmeside. 

 

7. Eventuelt. 
Nu bliver der bygget et hus på Pilehegnet 35, som er beliggende for 

enden af Rønnebæralléen. 

Foreningen er blevet inviteret til at deltage i ”Hold naturen ren” dag den 

22. april. Vi deltager ikke som forening. 

Der bliver Marie Gruppe Festival i juni, juli og august. Vi lægger 

arrangementer på hjemmesiden, så man kan orientere sig der. 

Åstrup Forsamlingshus er reserveret til generalforsamling søndag den 5. 

august. 

Ib Palmelund står for næste Nyhedsbrev med:   Strandrensdagen,  

evt. Tangrensdag, og Opråb om stof til festskriftet! 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver søndag den 13. maj hos Ib. 

 

 

 

                                       ______________________ 

Ib Palmelund 

 

______________________                         ____________________ 

 Leif Hansen   Jimmy John Mortensen 

 

 

____________________                             _____________________ 

 Michael Vitting           Kåre Sletved 

 
 


