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Grundejerforeningen Ore Strandpark 

E-mail: orestrandpark@hotmail.com  

Hjemmeside: http://www.orestrandpark.dk 

Referat nr. 30 

af bestyrelsesmøde nr. 30, søndag den 13.maj 2018 kl. 10 hos Ib Palmelund. 

Deltagere: Ib Palmelund, Leif Hansen, Michael Vitting, Kåre Sletved og 
suppleanterne Kim Urban Christiansen og Merete Rønde Skipper-Petersen. 

Afbud: Jimmy John Mortensen 

Referent: Kåre Sletved. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat nr. 29 fra bestyrelsesmødet den 25/2 
2018. 
 
Det godkendte referat blev underskrevet uden bemærkninger. 
 

2. Økonomisk status.  
 

Budgetopfølgningen ser fin ud. Alle indtægter er kommet i hus. På trods 
at indkøbet af hjertestarter til små 20.000 kr. forventes kun et lille 

underskud på årets resultat. 
 

3. Vedligeholdelse af veje, herunder 

 
a. Indkøb og udlægning af knust asfalt. 

 

Vejene fremtræder i øjeblikket i en meget fin tilstand. 
Ib og Leif holder møde med Erik Brædder om indkøb og udlægning af 

ny knust asfalt, fordi vores beholdning til reparation af opståede 
huller, er næsten opbrugt. 

 

For at undgå huller i det første vejkryds i våde perioder, har 
bestyrelsen undersøgt muligheden for at asfaltere vejkrydset. 

Asfaltering af 120 m2 i krydset vil koste 55.000 kr. + moms, - så det 
gør vi ikke. Vi undersøger muligheden for eventuel ekstra dræning i 

vejkrydset. 
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b. Udskiftning af vejbommen til stranden. 
 

Vores vejbom er rådnet, og vi skal bruge en ny. Hvis du har et 
velegnet træ, der kan bruges til ny bom, vil Kåre Sletved gerne høre 

fra dig. 
 

4. Vedligholdelse af stranden, herunder 
 
a. Udført tangrensning den 7/4 og strandrensning den 5/5. 

 
8 mand udførte en meget effektiv og vellykket tangrensning sammen 
med Erik Brædder og hans Ferguson.  

 
Begunstiget af et fantastisk sommervejr deltog 19 mennesker i en 

hyggelig strandrensning, med efterfølgende demonstration af 

foreningens hjertestarter. Ib fik ros for sit foredrag, som måske skal 
gentages til næste år. 

 

b. Spørgsmålet om indkøb af sand til stranden. 

 
Der mangler ikke sand på stranden for øjeblikket. Derfor tager vi 
spørgsmålet på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde den 24/6 

igen. 
 

c. Spørgsmålet om indkøb af borde/bænke. 
 
Et borde/bænkesæt med ryglæn indkøbes hos Wulff i Stubbekøbing. 

Det opstilles ved høfden til venstre for badebroen umiddelbart op af 

græsarealet. 
 

5. 50-års jubilæumsinitiativer. 
 
a. Festudvalget. 

 
Festudvalget havde holdt møde og arbejdede videre med idéerne fra 
første møde. 

 
b. Jubilæumsskriftudvalget. 

 
Jubilæumsudvalget havde ikke holdt møde siden sidst. 
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Bestyrelsen ønsker et budgetoplæg til næste bestyrelsesmøde fra 
begge udvalg. 

 

6. Mulighed for fibernet i vores område. 
 
a. André Szeman’s initiativ. 
 
Der er kommet et tilstrækkeligt antal tilmeldinger, så vi får fibernet i 
Ore Strandpark. Det vil ifølge leverandøren ske inden for 8 måneder. 

 

b. Michael Buch Sandagers mail af 30/4 vedr. fibernet. 
 
Formanden udsender svarskrivelse fra bestyrelsen til Michael Buch 
Sandager. 

 

7. Regler for brug og behandling af personoplysninger. 
 

Bestyrelsen drøftede den omdelte skrivelse vedrørende foreningers brug 
og behandling af personoplysninger på baggrund af ny EU 

persondataforordning. 
 

8. Eventuelt. 
 
Leif og Ib er på valg i år til generalforsamling. 

 
Foreningen har modtaget et tilbud om ny hjemmeside. Det er ikke 

aktuelt. 
 

Kim har udarbejdet et nyt oplag af opslag: ”Til opslagstavlen” 

 
 

Næste møde afholdes den 24/6 kl. 10 hos Michael. 

 
______________________ 

Ib Palmelund 
 

 
_______________________                    _______________________ 

        Leif Hansen                                     Jimmy John Mortensen 

 
 

_______________________                    _______________________ 
          Michael Vitting                                          Kåre Sletved 
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