Julebrev 2018 -

til medlemmerne af
Grf. Ebbeløkke Strand
D. 28.11.2018
Her modtager I en opfølgning på nogle af de opgaver, som bestyrelsen har
arbejdet med siden generalforsamlingen d. 12.05 i år :
•
Etablering af ny badebro
Generalforsamlingen vedtog, at vi skal have en ny badebro.
Badebroen er nu sat i ordre hos NBC Marine til levering i uge 20/2019.
Bestyrelsen har netop modtaget en 'lille julegave' fra Odsherred Kommune
med et positivt svar fra SOL (Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere)
på en ansøgning om finansiering af den planlagte 'krible-krable-bro' i
forb.m. badebroen.
•
Økonomi
Regnskabet udvikler sig tilfredsstillende i forhold til det fastlagte budget.
Kun et medlem mangler fortsat at betale kontingent og vejbidrag, som
vedtaget på generalforsamlingen.
•
Kommunikation
Vi har i øjeblikket beklageligvis nogle problemer med serveren til vores
hjemmeside. Så snart vi har fundet en løsning på dette, vil vi melde det ud
til jer.
Husk at meddele evt. ændring af jeres (juridiske) hjemadresse og mail.
Vi mangler fortsat enkelte medlemmers mailadresse, som vil gøre at vi
hurtigere kan kommunikere div. informationer og tilmed spare dyr porto.
•
Bestyrelsen
Den nuværende bestyrelse trådte til i 2014. Det er derfor helt naturligt, at
behovet efterhånden opstår for udskiftning på bestyrelsens poster. Vi
appellerer hermed til, at nye (og gerne unge) kræfter melder sig på banen
til at gå ind i arbejdet med Grundejerforeningen. Venligst skriv til
bestyrelsen på vores kontaktmail (se nedenfor)

•
•
•
•

Stor tak skal lyde til - :
Arrangørerne af sommerfesten d. 21.07
Badebroens frivillige hænder for op- og nedtagning
Alle de mange som bidrog til en arbejdsom dag på stranden d. 13.10

Bestyrelsen ønsker på denne baggrund alle medlemmer og familier
en rigtig glædelig jul og et godt nytår !
Gå gerne ind på vores hjemmeside : ebbeloekkestrand.dk
- eller kontakt os direkte med spørgsmål og kommentarer på
ebbeloekkestrand@gmail.com

Husk at generalforsamlingen i 2019 er lørdag d. 11.05 kl. 10.00 i
Lumsås Forsamlingshus (kryds i kalenderen)

