Ebbeløkke d. 04.08.2017
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand lørdag d. 02.09.17 kl. 10.00
Mødet blev holdt hos Flemming Hansen Ebbeløkke og til stede var flg. : Flemming Hansen, Pia
Skaarup- Fischer, Flemming Andersson, Grethe Hansen og Henning Sørensen. Afbud fra : Sten
Kruse-Blinkenberg og Johny Kaufmann.
Husk : Generalforsamlingen i 2018 er lørdag d. 12.05 kl. 10.00

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendtes uden bemærkninger.
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren), vi er ved at være færdige med

kulegravningen af regnskaberne, således at regnskabet for 2016 kan blive underskrevet
af de interne revisorer og udsendt til medlemmerne. 99 medlemmer har pr. d.d.
indbetalt kontingent, vejbidrag og dræn, jf. genralforsamlingen d. 13.05

3. Opfølgning af beslutningerne på generalforsamlingen d. 13.05.17
• Ny badebro : Principielt blev der truffet beslutning om at grundforeningen anskaffer en

•

•

ny badebro og at der er i første runde opkræves 100 kr. til hensættelse til dette formål.
Flemming N., Æblehegnet 1, har generøst tilbudt at undersøge muligheden for at
speede processen op ved undersøge muligheden for frivillige investorer. Dette initiativ
er imidlertid ikke lykkedes, hvorfor bestyrelsen til næste års generalforsamling må
overveje at fremlægge et principielt forslag, som tager højde for økonomien og
tidshorisonten for projektet.

Rosa rugosa på stranden : Det blev besluttet et fjerne roserne på et særligt udpeget
område på stranden og at der i år til dette formål opkræves 250 kr. pr. medlem. Mange
medlemmer meldte sig umiddelbart på en mailliste som arbejdsgruppe. Bestyrelsen vil
indkalde disse frivillige plus andre interesserede til en arbejdsdag d. 15 oktober, efter at
entreprenøren har udført det grove arbejde.
Hjertestarter : Grundejerforeningen har fået afslag på tilskud til dette formål fra SOL
(Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere) og Trygfonden. Bestyrelsen må til næste
års generalforsamling overveje at fremlægge et principielt forslag, som tager højde for
økonomien ved at lease eller ved selv at købe en hjertestarter.

4. Nyt fra :
Formanden :

•

•
•

Har modtaget en henvendelse fra Finn Birkling, Tjørneholmvej 5, om de
forsikringsmæssige og økonomiske risici, som der er ved de meget høje træer i
området. Formanden har svaret Finn, at vi umiddelbart vil skrive et lille opråb på vores
hjemmeside om dette emne og til næste års generalforsamling vil formulere et afsnit til
indføjelse i vores vedtagne ”Retningslinier for naturpleje, bevoksning og orden”.
I forlængelse af generalforsamlingen i år må bestyrelsen vurdere en evt.
vedtægtsændring ifm. fremlæggelse af regnskab/budget.
Vi har fået bevilget 10.000 kr. fra SOL til nye bænke på stranden, som nu er sat op.

Vejformanden : Der vil snarest blive udlagt grus på vejene, herunder enkelte stikveje.
Bestyrelsen er ikke tilfreds med kvaliteten af det udførte arbejde af vejen ved Kragemosevej.
Dette vil blive viderebragt til formanden for grf. Kragemosegården.

Drænformanden : Drænsystemet vil blive gennemspulet i slutningen af september.
Bestyrelsesmedlemmer :

5. Aktuelle sager : Bestyrelsen arbejder fortsat videre med godkendelse/registrering af
båd -ophalerspil på strandarealet i samarbejde med Kystdirektoratet, og vores
ansøgning til trafikstyrelsen ang. trafikdæmpning af Oddenvejen.

6. Kommende arrangementer/aktioner :

Badebroen nedtages lørdag d. 09.09

7. Evt. - Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 30.11 kl. 18.00 hos Flemming Andersson
referat Henning Sørensen

