Amager d. 28.03.2016
Husk at der afholdes generalforsamling Lørdag d. 21.05.2016 kl. 10.00 i Lumsås
Forsamlingshus.
Fredag d. 20.05 kl. 17.00 vil der blive afholdt en strandvandring med Naturvejleder Jørgen
Stoltz, Odsherred Kommune. - Mødested : Ved stranden ud for Tjørneholmvej.

Referat af bestyrelsesmødet Grf Ebbeløkke Strand lørdag d. 09.04.16 kl. 10.00
Mødet blev afholdt hos Grethe Hansen og til stede var : Flemming Hansen, Grethe
Hansen, Sten Kruse-Blinkenberg, Sven Doberck, Pia Skaarup- Fischer, Johny
Kaufmann og Henning Sørensen.
1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendtes med tilføjelse af et punkt vedr.
hjertestarter.
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren), plus nyt om hjemmesiden
Kassereren orienterede om den aktuelle balance for de første måneder af året.
Her følger forbruget budgettet. Regnskabet for 2015 er elektronisk godkendt af
revisorerne, underskrifter indhentes inden udsendelse af materialet til
generalforsamlingen d. 21.05.2016. Bestyrelsen drøftede hvilke emner, det var
relevant at oprette hensættelser til : Badebro, advokatbistand, møbler ved rosenbuske
på stranden, hjertestarter. Disse emner indarbejdes i budgetforslaget til
generalforsamlingen.
Kassereren har udarbejdet et nyt regi for foreningens hjemmeside, som er mere
levende og rarere at læse. Alle var enige om at skifte til det nye layout, og roste
kassererens initiativ. Udgiften vil fremover være stort set den samme som hidtil. Det
nye layout vil give mulighed for nyhedsbreve, udsendelse af referater via mailliste
direkte, spørgsmål til bestyrelsen, m.v.
Orienterede endelig om processen med oprettelsen i Nets-nemid systemet, som nu er
gennemført tilfredsstillende. Opkrævning af kontingent og vejbidrag vil fremover ske
på denne måde.
3. Forberedelse af Generalforsamlingen d. 21.05.2016
Indkaldelse og dagsorden med div. bilag skal iflg. pgf. 6.4 udsendes senest 14 dage
før generalforsamlingen. Bestyrelsen forberedte dagsordenens punkter, herunder
bestyrelsens beretning, valg til bestyrelsen, m.v. Bestyrelsen vil fremsætte 3 forslag
til beslutning : Vedligeholdelse af veje, nedsættelse af festudvalg og anskaffelse af
hjertestarter.
Vedr. Natura-2000/Naturpleje-opretning vil der ifm. generalforsamlingen blive
afholdt en strandvandring d. 20.05 om eftermiddagen og være et oplæg vedr. dette før
generalforsamlingen i samarbejde med Kommunen/naturvejleder Jørgen Stoltz.

4. Nyt fra :
Formanden :
• Opfølgning på involvering af jurist ifm. klage fra beboer fra Grf. 1G
• Ansøgning til Kystdirektoratet vedr. vores spil på stranden.
Vejformanden : Har bestilt grus til trekanten og entreprenøren bliver snarest bestilt
til at behandle vejene, incl. en efterfølgende tromling.
Vejformanden meddelte, at han nu ønsker at gå på pension og ikke genopstiller.
Drænformanden : Tidspunkt for spuling af en del af vores drænsystem er endnu
ikke fastlagt.
Bestyrelsesmedlemmer :
Sekretæren fortalte om sine undersøgelser ved en anskaffelse af en hjertestarter.
Bestyrelsen besluttede at der udarbejdes et konkret forslag med økonomisk baggrund
til drøftelse på generalforsamlingen.
3. Aktuelle sager – se ovenfor
4. Kommende arrangementer/aktioner – se ovenfor
5. Evt. - Ekstra bestyrelsesmøde aftalt inden generalforsamlingen d. 21.05 kl.
08.00 hos formanden.

Referent : Henning Sørensen

