København d. 17.10.2018
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand,
lørdag d. 13.10.2018 kl. 14.00
Mødet blev afholdt hos formanden på landet. Til stede var flg. : Flemming Hansen,
Johny Kaufmann, Pia Skaarup-Fischer, Steen Kruse-Blinkenberg, og Henning
Sørensen. Afbud fra : Flemming Andersson og Grethe Hansen.
1. Godkendelse af dagsordenen. - Godkendtes med en tilføjelse under pkt. 4.
2. Aktuel status vedr. økonomien : Der vil, grundet den tørre sommer, blive et
mindreforbrug på vejvedligeholdelsen (men nødvendigt med efterrep. af
mindre huller, plus økonomi afsat til dræning af vejen ved 3-kanten). Der
mangler efter udsendelse af en første rykker fortsat at blive indbetalt
kontingent fra 3 medlemmer.
3. Diverse punkter
• Ansøgning vedr. ophalerspil på stranden positivt besvaret fra Kystdirektoratet.
• Opfordring fra medlem om at sørge for beskæring af træer, jf. Kommunens
”Den lille grønne”
• Dialog om opsat raftehegn.
• Indbrud på Rughavevej medio august ; medlemmerne opfordres igen til at være
agtpågivende overfor 'besynderlig' adfærd i området.
• Ansøgning afsendt til SOL i Odsherred Kommune om muligt tilskud på
ca.10.000 kr. til 'krible-krablebro' ifm. ny badebro i 2019.
• Bestyrelsen drøftede kort besættelsen af posterne som kasserer og
drænformand til den kommende generalforsamling d. 11.05.2019. Bestyrelsen
kan med tilfredshed konstatere, at der er ved at blive fundet en løsning.
4. Nyt fra :
Formanden : Drøftelse af orientering til bestyrelsen om en konkret nabostrid.
Vejformanden : Se under pkt. 2
Drænformanden : Der har været afholdt møde i 'pumpelauget'. Ekstra brønd
etableres på Brombærstien i uge 43 og et nyt dæksel er isat brønden på hjørnet
Hindbærstien/ Tjørneholmvej. Den enkelte grundejer må være opmærksom på
risikoen for at vores dræn(brønde) ødelægges ved transport af tonstunge lastbiler ; herunder også akut meddele bestyrelsen hvis evt. skader opstår.
Bestyrelsesmedlemmer : Standeren på redningstrekanten på stranden er
knækket/rustet over. Pia kontakter relevante myndigheder for udbedring.
5. Aktuelle sager
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6. Kommende arrangementer/aktioner
7. Evt.
• Stor tak for deltagelsen fra de 28 som mødte op til vores arbejdsdag på
stranden d.13.10. Vejret var med os, og nu kan vi begynde at se indsatsen bære
frugt : Kamilleblomsten plus andre opr. planter begynder nu at tage over, firben
løber rundt og tårnfalken ses i området. Helt efter beskrivelsen fra
naturvejleder Jørgen Stoltz.
• Næste møde i bestyrelsen er fastlagt til d. 25.02.2019
referent : Henning Sørensen
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