Amager d. 01.12.2017
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand ,torsdag d. 30.11.17 kl. 18.00
Mødet blev holdt hos Flemming Andersson, og til stede var : Flemming Hansen, Pia SkaarupFischer, Flemming Andersson, Sten Kruse-Blinkenberg, Johny Kaufmann. og Henning
Sørensen. Ej mødt : Grethe Hansen

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendtes uden bemærkninger

2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren)

I forb.m. regnskabsaflæggelsen ved dette års generalforsamling d. 13.05 har det vist
sig, at der har været posteringsfejl i regnskaberne for 2015 og 2016, efter opdelingen
af Grundejerforeningen og Drænfonden med hver deres selvstændige konto. Dette har
medført et større udredningsarbejde, som nu er ved at være afsluttet. De tilrettede
regnskaber for disse to år vil sammen med en redegørelse af dette forløb snarest blive
lagt på foreningens hjemmeside og sendt til de medlemmer, som vi har mailadresser
på. - 5 medlemmer mangler fortsat at indbetale medlemskontingent, m.v.

3. Fortsat opfølgning af beslutningerne på generalforsamlingen d. 13.05.17
● Ny badebro : Principielt har generalforsamlingen vedtaget at etablere en ny badebro.

●

Bestyrelsen vil frem mod næste års generalforsamling arbejde på at fremlægge et
forslag, indeholdende div. scenarier for en finansiering/økonomiske konsekvenser og en
tidsplan, herunder bl.a. tage kontakt til NBC-Marine, som har givet det oprindelige
tilbud på en ny badebro.

Rosa rugosa på stranden : D. 15.10 blev der afholdt en god og aktiv arbejdsdag på
stranden med ca. 15 deltagere. Bestyrelsen takker alle de frivillige for deres indsats
denne dag. Vi har nu modtaget faktura fra entreprenøren RL-Skovteknik, som har
udført det grove arbejde med at fjerne roserne på i alt 41.250 kr. ; hvilket er noget
mindre end oprindeligt budgetteret. Grundejerforeningen har desuden modtaget 5000
kr. i tilskud fra Naturteamet i Odsherred Kommune. Dette beløb er faktureret direkte
mellem entreprenøren og Kommunen.
Det er bestyrelsens ønske at undersøge muligheden for at fjerne roserne på stranden tv. for
Tjørneholmvej, ligesom bestyrelsen agter at indkalde til en ny arbejdsdag på stranden i 2018.

●

Hjertestarter : Konkrete priser på hjertestarter i fh.t. køb eller leasing er nu undersøgt,
nødvendig tilslutning/etablering af strøm til 'udeskabet' undersøges. Samlet ser dette
projekt ud til måske at kunne blive en for stor økonomisk mundfuld for
Grundejerforeningen.

4. Nyt fra :
Formanden :
●

●
●
●

Har modtaget en skriftlig henvendelse fra Finn Birkling om de økonomiske risici, m.v.
ved meget høje træer i området. Bestyrelsen drøftede kort henvendelsen og var enige
om, at der umiddelbart lægges en kort tekst på hjemmesiden vedr. dette emne og at
der fremlægges et forslag til tilføjelse af vores ”Retningslinier for ”Naturpleje,
bevoksning og orden” til beslutning på næste års generalforsamling d.12.05.18.
I forlængelse af dette års generalforsamling har bestyrelsen drøftet behovet for et par
vedtægtsændringer, specielt vedr. valg til bestyrelsen og godkendelse af
årsregnskabet. Vedtægtsændringerne bliver fremsat som et forslag til
generalforsamlingen d. 12.05.18
Bestyrelsen drøftede kort indholdet af et julebrev, som snarest udsendes til
medlemmerne og lægges på hjemmesiden.
Bestyrelsen drøftede kort oprettelsen af en facebook-gruppe i Grundejerforeningen.
Dette emne tages ligeledes op på generalforsamlingen d. 12.05.18.

Vejformanden :
Tjørneholmvej er for nylig blevet renoveret/gruset, plus et stykke af Slåenstien.
Brombærstien i bunden af svinget blev specielt nævnt som meget udsat/nedslidt,
hvilket i flg. entreprenøren indebærer en større økonomisk udfordring.
Generelt opfordres alle til at sørge for at med være til at overholde de 20 km. på vores
veje.
Drænformanden :
Slåenstiens hoveddræn er for nyligt blevet spulet, plus div. sidedræn.
Bestyrelsesmedlemmer :

5. Aktuelle sager

Ingen

6. Kommende arrangementer/aktioner
Ingen

7. Evt.
Bestyrelsens næste møde vil være d. 24.03.2108 kl. 10.00 hos formanden.
Bestyrelsen ønskede hinanden en glædelig jul.
Referent : Henning Sørensen

