
 
 
 

Ore Strandpark 

Bestyrelsesmøde 18.09.2021 Ore 

Strandpark 
Referat nr. 50 

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

Deltagere/Afbud: 
Formand: Kim Urban Christiansen. Nr. 82  

Næstformand: Michael Vitting. nr. 27  

Kasserer: Ditte Marie Rønde Kinger. nr. 28  

Sekretær: Tony Hoffmann. nr. 81  

Medlem: Merete Rønde Skipper-Pedersen, nr. 34  

Suppleant: Poul Skov Kristensen, nr. 13  

Suppleant: Jytte Buhl, nr. 17  

 

Dagsorden: 

1. Underskrift af referater m.m. v. Kim Urban 

Underskrifter indsamlet også til Lolland bank. 

  

2. Status fra sidste møde/evaluering af generalforsamling 

Om generalforsamlingen 

Generalforsamlingen forløb planmæssigt, indtil der under dagsordenens pkt 4, skulle stemmes 

om 

forslaget om et skilt med ’adgang forbudt for motorkørertøjer uden ærinde til Ore Strandpark’ 

Kommunen havde netop givet tilladelse til opsætning af skiltet. Derfor blev forslaget 

omformuleret 

i overensstemmelse med tilladelsen og motiveret af Merete Rønde, som talsmand for de fire 

forslagsstillere. Hun fortalte kort og præcist om baggrunden for forslaget – og afsluttede med 

at 

understrege ’Det er kun et spørgsmål om forskellige holdninger, som vi jo alle har ret til at 

have’. 

 

Om referatet 

Desværre kom den tidligere sekretær efterfølgende til at sende generalforsamlingsreferatet 

ud, inden 

http://www.orestrandpark.dk/
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det var godkendt af dirigent og bestyrelse. De rettelser, der var sendt ind til referatet fra nogle 

af 

bestyrelsesmedlemmerne vedr. pkt. 4 afs. 2, kom derfor ikke med. Det betød, at referatet af 

ovennævnte forslag ikke var helt korrekt, hvilket også betød, at det efterfølgende er blevet 

anfægtet 

af flere af de tilstedeværende medlemmer, der havde hørt, hvad der blev sagt. 

Dette har betydet, at det har gjort det svært at få alle til at underskrive referatet. 

 

Bestyrelsen vil justere procedurerne ved udsendelse af generalforsamlingsreferater, således at 

denne triste afslutning på en ellers god bestyrelsesperiode ikke gentager sig. 

 

Vi er enige om, at det er ok, at der er forskellige meninger i bestyrelsen – og skulle vi ikke 

komme 

til enighed, så må spørgsmålet op til generalforsamlingen, hvor alle kan komme med deres 

mening og afgive deres stemme. 

 

3. Sager til behandling  

3.1. Dokumenter mm til Lollands Bank v. Kim Urban 

Underskrevet under pkt. 1 

  

3.2. Dokumentlayout v. Kim Urban 

Dokument layout blev vendt og vedtaget - for at sikre ensartet og bedre læsbarhed. 

  

3.3. Revideret bestyrelsesoversigt 2021-2022 v. Kim Urban 

Blev gennemgået ved mødet og rettes til. 

  

3.4. Årsplan for 2021-2022 v. Kim Urban 

Årsplan gennemgået og tilrettes. 

  

3.5. Tovholder-oversigt v. Kim Urban 

Gennemgået og forslag til ny fordeling mellem bestyrelsens medlemmer er udarbejdet. 

  

3.6. Orientering om dropbox v. Kim Urban 

Brug af og adgang til dropbox/arkiv er delt til alle medlemmer i bestyrelsen. 

  

3.7. Den store sten med ”Ore Strandpark” v. Kim Urban 

Her trænger skrift til opfriskning. Det er vedtaget at dette igangsættes. 

  

3.8. Status på etablering af skilt v. Michael  
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Der afventes svar fra kommunen. 

 

3.9. Overdragelse af formandsskab 

Overdragelse med tidligere formand pågår og tidligere formand har været meget 

hjælpsom i processen. 

   

4. Økonomisk status v. Ditte Marie 

Overleveringsmøde er afholdt med tidligere kasserer, og ligeledes her har tidligere kassere 

været meget hjælpsom med overlevering. 

  

5. Eventuelt 

Ved generalforsamling blev der både fra daværende formand samt under eventuelt gjort 

opmærksom på at holde hæk og græsarealer der støder ud til fællesveje og fællesarealer.  

Hvis der er tvivl omkring hække/træer er herunder Guldborgsunds Vejledning. Hvis der er 

uoverkommeligt arbejde kan vi anbefale, at man kontakter Jens K. Pedersen for et tilbud 

på opgaven. 

 

 

Rabat holdes slås 1.5m 

Hæk holdes inde ved skæl. 

Højde til træer mv. over sti/rabat 2,75 m. 


