
 

Grundejerforeningen Ore Strandpark 

E-mail: post@orestrandpark.dk • Hjemmeside: www.orestrandpark.dk 

 

30-01-2022 

 

Bestyrelsesreferat nr. 52. 

Afholdt virtuelt, søndag d. 30-01-2022 kl. 10.00  

Deltagere: 

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  

Afbud:  

Suppleant: Jytte Buhl, nr. 17 

Referent: Tony Hoffmann. nr. 81 

Referat  

1. Underskrift af referater 

Afventer til næste møde, grundet at mødet blev holdt via zoom (interaktivt møde). 

 

2. Status fra sidste møde  

2.1.  Vedr. udsendte kontingentopkrævninger/Betalingsservice v. Ditte Marie  

Næsten alle kontingentopkrævninger er kommet i hus, pt. mangler der fra 5 adresser. Dette 

b.la. grundet fejl i adresselister, som kan opstå ved flytning/salg når ikke adresser meldes ind. 

Der følges op på de sidste.  

2.2. Status vedr. Nets/Nem-Id v. Kim  

Kasserer og formand har begge adgang til e-boks mm. og er blevet administrator for Nem-Id. 

2.3. Status ifht. Lollands Bank v. Ditte Marie  

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

fx ved evt. ferie/sygdom eller lignende.  

 

3. Økonomi 

3.1. Et her og nu billede af foreningens økonomi  v. Ditte Marie  

Ditte fremlagde en budgetopfølgning, der viste at foreningen har en god økonomi. 
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På udgift siden har Ore Strandpark ingen restancer og i forhold til indtægter, mangler der kun 

få indbetalinger fra kontingent. 

 

4. Sager til behandling: 

4.1. Forslag om ændring af foreningens e-mail adresse v. Kim 

Der foreslås ændret fra orestrandpark@hotmail.com til post@orestrandpark.dk , idet 

mailadressen kan ligge på vores eget domæne og desuden er nemmere at huske. 

 

Forslag blev vedtaget og mailadressen post@orestrandpark.dk vil være den foreningen vil 

benytte fremadrettet. 

Mailadresse ændres relevante steder såsom hjemmeside, referarter mv. 

 

4.2. Mit Id  v. Kim 

Bestyrelsen har besluttet at vi flytter formanden over på Mit-Id så vi tester inden vi flytter 

vores kasserer over. Så skulle det være sikret at bestyrelsen har adgang hvis der sker fejl under 

flytning fra NEM-Id til Mit-Id. 

 

4.3. Klage fra grundejer v. Kim 

Der har været modtaget mundtlig klage fra et medlem over andre naboer. Hertil skal siges at 

bestyrelsen ikke behandler mundtlige klager og at det i sidste ende er Guldborgsundkommune 

der er tilsynsmyndighed i forhold til naboklager og lokalplaner. 

 

4.4. Hjertestarter support-/serviceaftale v. Kim 

Vores aftale med SafetyGroup skal fornys. Den tidligere supportaftale hvor vi selv kunne 

udskifte batterier mm eksisterer ikke længere. Bestyrelsen vælger her første år at gå efter en 

aftale som ud over fuld service, giver mulighed for et 1. hjælpskursus for op til 12 personer 

med brug af hjertestarter. 

 

4.5. Badebroen kommende møder i brogruppen - v. Kim 

Kim indkalder brogruppen til møde i marts/april til ide- og tankeudveksling.  

 

4.6. Indhold og omdeling af indstik  v.Kim 

Opslag i A5 til uddeling er i gang med at blive udarbejdet. Det foreslås at ny mailadresse og 

facebookgruppe er med i opslaget. 

 

4.7. Det grønne område v.Tony 

I det grønne område var der et væltet rønnebærtræ. Det er aftalt fjernet. 
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5. Eventuelt  

Et par medlemmer af foreningen har vundet retten til en mobil-sauna i et døgn. I den 

forbindelse har de været så søde, at de vil dele oplevelsen med os andre i Ore Strandpark, og 

har derfor spurgt, om de dels har mulighed for dette, og om den ville kunne stå det ene døgn i 

strandområdet. Bestyrelsen gav lov til dette og bad medlemmerne selv annoncere eventen på 

vores facebookside. 

 

Næste bestyrelsesmøde er 10. april  

 

 

 Referent: Tony Hoffmann 

 

 

 Kim Urban Christiansen  Michael Vitting 

 

 

 Ditte-Marie Rønde Kinger  Merete Rønde Skipper-Pedersen 

 


