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Bestyrelsesreferat nr. 51. 

Søndag d. 14-11-2021 kl. 10.00  

Deltagere: 

Formand: Kim Urban Christiansen. Nr. 82  

Næstformand: Michael Vitting. nr. 27  

Sekretær: Tony Hoffmann. nr. 81  

Medlem: Merete Rønde Skipper-Pedersen, nr. 34  

Suppleant: Poul Skov Kristensen, nr. 13  

Suppleant: Jytte Buhl, nr. 17 

Afbud: Kasserer: Ditte Marie Rønde Kinger. nr. 28 

Referent: Tony Hoffmann. nr. 81 

 

Dagsorden  

1. Underskrift af referater 

1.1. Det godkendte referat blev underskrevet 

 

2. Status fra sidste møde  

2.1. Store sten med ”Ore Strandpark” v. Kim  

Stenhuggeren har påtaget sig opgaven, men endnu har vejret ikke artet sig så det har kunnet 

lade sig gøre at renovere skriften på stenen  

3. Sager til behandling: 

3.1. Vedr. udsendte kontingentopkrævninger v. Kim  

Betalingsservice har udsendt kontingentopkrævninger efter en forældet adresseliste. Dette 

rettes snarest. 

3.2. Status vedr. Nets/NemId v. Kim  

Kim har fået adgang til e-boks mm. og er blevet administrator for Nem-Id. 

Ved hjælp af Lollands Bank har vi fået nøglekort som skulle give adgang til vore konti.   

3.3. Status ifht. Lollands Bank v. Ditte Marie  

Der er etableret adgang til to medlemmer af bestyrelsen så vi er sikret i forholdtil betalinger fx 

ved evt. ferie/sygdom eller lignende. 
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3.4. De grønne områder/veje/strand v. Tony/Merete 

Engarealer bibeholdes- men etageklippes for vinteren i et forsøg på, at skabe mere 

biodiversitet fra foråret. 

Der er kommet vejfyld i huller ved krydset - for at imødekomme dybe huller -og holdes øje 

med dette henover vinteren. 

Bom ned til strand males til foråret (må afvente højere temperaturer og tørt vejr). 

Vi har valgt at bekæmpemuldvarpe omkring det grønne areal til stranden uden brug af gift/gas 

eller kemi, og har derfor sat fælder op.  Dette ses ved at der står omvendte spande hvor der er 

nedgravede fælder. Disse skal blive stående og må kun flyttes af vores ”muldvarpemand” eller 

medlemmer af bestyrelsen. 

3.5. Status på etablering af skilt v. Michael 

Placering er mærket op og etablering er aftalt, 

3.6. Inputs til evt. julebrev/julehilsen til grundejerne Alle 

Der var enighed om at der gives julegaver til leverandører (web-master har dog fra bedt sig 

julegave). 

3.7. Årsplanen  v. Kim  

Årsplan blev gennemgået i bestyrelsen. Relevante dele vil løbende fremgå på Ore Strandparks 

hjemmeside. 

4. Økonomisk status  v. Ditte Marie 

Overlevering er som nævnt i sidste referat gennemført og største fokus har været på adgange 

til bank samt opkrævning af kontingenter.  

5. Eventuelt (herunder næste møde) 

Som afslutning på mødet var bestyrelsen ved badebroen for at samle bænke og tage stiger op 

af vandet for vinteren. Den lige stige for enden af broen er der fortsat til friske vinterbadere. 
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