Amager d. 21.03.2017
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand lørdag d. 18.03.17
kl. 10.00. Mødet blev holdt hos formanden i Ebbeløkke og til stede var flg. :
Flemming Hansen, Pia Skaarup- Fischer, Flemming Andersson, Johny
Kaufmann, Grethe Hansen og Henning Sørensen. Afbud fra : Sten KruseBlinkenberg.

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendtes uden bemærkninger.
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren)

Den mest markante ændring i regnskabet i forhold til sidste år er en udgift på ca DKK
15.000,00 til advokatbistand. Desuden er vi nu helt ude af samarbejdet med det
tidligere administrationsselskab, hvorfor der er en mindre besparelse på DKK 2.000,00
til regnskabsadministration.
Der har været en stigning på ca. DKK 5.000,00 til vedligeholdelse af veje, men der
har til gengæld været en tilsvarende besparelse på de udgifter vi har i fællesskab med
de øvrige grundejerforeninger i området.
Alle, undtagen en lodsejer, har indbetalt kontingent for 2016. Nogle få har indbetalt
efter en eller to erindringer fra kasseren. Opkrævningen og eventuel efterfølgende
erindring er blevet betydeligt forenklet efter foreningens brug af Nets
Betalingsservice.
Posten tilgodehavende hos mellemmerne dækker over et tilgodehavende hos en
enkelt lodsejer opsamlet gennem flere år.
Med et aktivitetsniveau som sidste år må foreningen betragtes som nogenlunde
rimelig velfunderet.
3. Forberedelse af dagsordenen til generalforsamlingen d. 13.05.17
Bestyrelsen gennemgik dagsorden til generalforsamlingen, herunder diskuteredes og
kommenteredes div. forslag og udkast til bestyrelsens beretning og forslag fra
bestyrelsen vedr. ny badebro, rosa rugosa og hjertestarter.
Materialet forventes udsendt allerede en måneds tid før generalforsamlingen til alle
medlemmer. Bestyrelsen opfordrer fortsat medlemmerne til at sende deres
mailadresse til foreningens kontaktmail : ebbeloekkestrand@gmail.com – a.h.t. de
stigende udgifter til porto.
4. Nyt fra :

Formanden : Intet
Vejformanden : I beretningen til generalforsamlingen vil der være et afsnit
vedr. den almindelige standard, vi ønsker for vejene, plus de stigende udgifter
vi har til dette formål. Der vil blive bestilt vognmand til renovering af vejene
inden påske.
Drænformanden : Som tidligere meddelt vil der ikke blive opkrævet
drænbidrag i dette år, da det store pumpelaug ikke kræver penge op fra de
enkelte grundejerforeninger.
Bestyrelsesmedlemmer : Intet

5. Aktuelle sager - Ingen
6. Kommende arrangementer/aktioner – Intet nyt
7. Evt. Næste møde afholdes hos formanden d. 13.05 kl. 08.00

referent : Henning Sørensen

