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Bestyrelsesmøde nr. 53 

Søndag d. 10-4-2022 kl. 10.00  

 

Referat 

1. Underskrift af referater 

Referater blev underskrevet. 

 

2. Status fra sidste møde  

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

 

Næsten alle har betalt – meget få mangler her på mødet inden d 11. apr., som er sidste frist. 

En del er ikke tilmeldt betalingsservice, hvilket bestyrelsen kan anbefale. Dermed sparer 

medlemmer penge idet girokort koster og foreningen får indbetalinger på samme tid. 

 

2.2. Status det grønne område og veje v. Merete & Tony  

Veje: Der er løbende fyldt i huller over vinteren og afrettet på alle’en mod stranden. 

Mandag uge 17- støvbinding er bestilt til veje (eller mandagen efter hvis vejret driller). 

 

Muldvarpe er der kun få af i øjeblikket, der sørges fortsat for at bestanden holdes nede. 

 

Maling af sten med ”Ore Strandpark” er bestilt, men vi afventer vejr og temperatur ligesom 

bommen til stranden skal males. Denne er pt. for fugtig. 

 

2.3. Status vedr. Nets/NemId v. Kim  

Bestyrelsen afventer overgang til Mit-Id 

Kim kontakter bank da vi ikke har hørt fra disse om overgangen. 

 

3. Økonomi 

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

        Økonomien er god- poster stemmer med budgettet. 
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4. Sager til behandling: 

4.1. Hjertestarterkursus v.Kim 

Kursus udsættes og vi ser om det kunne ligge lige før midsommerfesten eller om vi ændrer 

vores abonnement. 

  

4.2. Strandrensning opgavefordeling v.Kim 

Vi får grabbet de værste bunker væk før strandrensningsdagen som er den 7. maj. 

Følgende er på programmet: 

 Trapper skal i vandet 

 Fjernelse af tang på stranden 

 Grønt område (frøspredning) 

 

Der vil som vanligt være pølser fra gril samt øl og vand. 

 

Bestyrelsen påtænker at der læsses ekstra sand på i år af 2 omgange. 

 

4.3. Midsommer arrangement v.Kim 

Som sidste år med børnearrangement og aftenarrangement på stranden – hvor man selv 

medbringer mad mm. gentages også her i 2022. Der vil komme en indbydelse fra bestyrelsen. 

  

4.4. Generalforsamlingen -2022 v. Kim 

Dato og sted er på plads. Ved indkaldelsen udsendes ikke skriftlig beretning. Beretningen 

fremlægges mundtligt på generalforsamlingen. 

 

5. Eventuelt  

Kim vil gerne have samlet broudvalget. 

Der vil være lidt indkøb til kassen ved stranden til fri leg. Pas på vores fælles ting, da der ikke 

fortsat vil blive købt ting ind hvis de forsvinder så hurtigt som tilfældet er. 

 

Næste bestyrelsesmøde er 26. juni. 

 

 


