Amager d. 25.09.2016
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand lørdag d. 24.09.16 kl. 10.00
Mødet blev afholdt hos Flemming Hansen,Tjørneholmvej 30, Ebbeløkke og til stede var :
Flemming Hansen, Pia Skaarup- Fischer, Flemming Andersson og Henning Sørensen.
Afbud fra : Johny Kaufmann, Sten Kruse-Blinkenberg, og Grethe Hansen.

1. Godkendelse af dagsordenen.
Godkendtes uden bemærkninger.
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren). I kassererens fravær orienterede
formanden om økonomien i foreningen, som generelt er tilfredsstillende i fh.t.
budgettet. 13 medlemmer mangler fortsat at betale kontingent og vejbidrag. Det
besluttedes at foretage en administrativ tidsmæssig fremrykning af opkrævning af
kontingent og vejbidrag for 2017, jf. vedtægternes pgf. 4. Det ville være praktisk at
opkræve kontingent, vejbidrag og bidrag til Drænfonden samtidigt primo 2017.

3. Oversigt over bestyrelsens opgaver og projekter :

Til dette punkt var udsendt en
samlet over bestyrelsens igangværende og kommende opgaver- og projekter. Denne
blev gennemgået med enkelte kommentarer og vil blive taget op igen på næste møde.

4. Nyt fra :
Formanden : På baggrund af Grf.1 G´s referat fra deres generalforsamling d. 30.07.16.
vedtog bestyrelsen flg. udtalelse, som snarest vil blive bragt på hjemmesiden og særskilt opsat
i skabet ved trekanten : ”Bestyrelsen har konstateret, at der i referatet fra 1 G´s
generalforsamling d. 30.07.16 - som ophængt i deres skab ved Tjørneholmvej/Solbærstien - til
sidst er nævnt flg. :”Vi gør alt for et godt forhold til naboforeningerne, da vi har mange venner
der, men føler ikke det er gensidigt for en lille klike i GES, der fører sig frem og ikke vil følge
landets love, kommunale retningslinier og generalforsamlingsbeslutninger, m.v.” - 'En klike' er
defineret som ”..en mindre, afgrænset gruppe af personer, som mere eller mindre bevidst
holder andre udenfor deres fællesskab” - Denne definition kan vi som legitim valgt bestyrelse
ikke genkende os selv i. Vores arbejde er åbent tilgængeligt på vores hjemmeside og bliver
hvert år vurderet af foreningens medlemmer på den årlige generalforsamling. Vi opfordrer
venligst vores medlemmer til at rette direkte kontakt til os for evt. yderligere uddybning eller
spørgsmål.”
Denne udtalelse sættes på foreningens hjemmside og på et særskilt opslag i skabet ved
trekanten.
Vejformanden : Vejformanden skriver til medlemmerne via vores gmail om at melde sig til et
arbejdssjak ifm. en arbejdsdag i efterårsferien, og samtidigt bestilles der grus til rep. af div.
huller.
Drænformanden : Der er ikke aftalt møde i Pumpelauget, men en efterårsvandring er på vej.
Bestyrelsesmedlemmer :

5. Aktuelle sager :

Sommerfesten var en stor succes, som bestyrelsen gerne vil arbejde
på at gentage i 2017, evt. ifm. en fælles arbejdsdag.

6. Kommende arrangementer/aktioner : 7. Evt. Næste møde foregår hos Pia Fischer-Skaarup d. 30.11 kl. 18.00(NB! Ny dato)
referent Henning Sørensen

