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Referat nr. 57
Bestyrelsesmøde d. 20-11-2022 

1. Status fra sidste møde 

1.1. Underskrift af referat v. Kim 
Referat blev underskrevet.

1.2. Status det grønne område v. Merete, Kim,
Muldvarpeaktivitet på græsarealet ved stranden v Michael

Der er bestilt nye rønnebærtræer til udskiftning på alléen.

De grønne arealer ned til stranden klippes, så vi fastholder biodiversitet (klippes kun lidt ned de 
steder hvor vi har etableret vild eng, resten klippes normalt).

Muldvarpene har godt gang i det grønne areal. Vi holder øje med udvikling og sikrer, at fælder 
bliver opsat. Alle bedes lade fælderne være når de bliver sat op, så vi sikrer, at de fungerer 
effektivt.

2. Økonomi

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

Der er fortsat god økonomi i foreningen. Der har været udsendt opkrævning for medlemskab med 
betaling pr. 10/11 - med det nye nedsatte kontingent. Heraf mangler der kun 3 betalinger og der 
følges op på adresser her. Vi tænker det er forglemmelse, når det er så få.

3. Sager til behandling

3.1. Årsplan v. Kim
Ændringer blev gennemgået til årsplan.

3.2. Broen – det videre forløb v. Kim
Reparation på stål og træværk: Der indhentes et bindende og endeligt tilbud, således at vi i 
forlængelse af badesesson 2023, kan igangsætte renoveringen. Broudvalg inddrages og tilbud 
sendes rundt både her og til bestyrelsen.
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3.3. Julehilsen /-brev v. Kim

Indhold til evt. julebrev blev drøftet og en masse gode foreslag givet til indhold.

3.4. Skel mellem parceller og fællesarealer v. Kim
Husk fortsat, at skel mellem parceller og fællesarealer skal holdes inde, således at 
fællesarealer kan vedligeholdes. Dette har været annonceret tidligere, men der er stadig 
parceller, der ikke er kommet helt i mål med dette. Disse parceller vil modtage en notits.

3.5. Annonce fra vandværket v. Kim
Vandværket afprøver en kalkknuser, som skulle give blødere vand og mindre kalk i vandet.
Ud over dette kan man på vandværkets hjemmeside se, at der ikke er målinger over 
grænseværdier for uønskede stoffer i vores drikkevand. Link til hjemmeside er  
https://orevand.dk/ 

4. Eventuelt 

Hjertestarter abonnement ændres til en billigere serviceaftale idet dette års abonnement var 
med hjertestarter kursus. Der er tjek af udstyret næste gang i foråret 2023.

Der blev luftet et forslag om voksenaktivitet i form af yoga træning ved næste års 
midsommerarrangement.

4.1. Næste møde 

29. Januar 2023

Referent: Tony Hoffmann 

Kim Urban Christiansen Michael Vitting

Ditte-Marie Rønde Kinger Merete Rønde Skipper-Pedersen
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