Amager d. 18.03.2015
HUSK GENERALFORSAMLING LØRDAG D. 16.05 KL. 10.00
I LUMSÅS FORSAMLINGSHUS
Referat af bestyrelsesmødet i Grf. Ebbeløkke Strand d. 17.03 kl.19.00
Til stede : Pia Skaarup-Fischer, Flemming Hansen, Sten Kruse-Blinkenberg, Johny
Kaufmann, og Henning Sørensen. - Afbud fra Sven Doberck og Britta Marschall.

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Status vedr. økonomien(v/ kassereren), herunder bl.a. :
− Vores nye bankkonti er nu på plads og hvortil pengene fra den tidligere konto
nu er overført. Div. materialer fra tidligere administrator og regnskab 2014 er
nu også overført. Vores interne revisorer ønsker et møde vedr. regnskabet for
regnskab 2014, hvilket forsøges afholdt på landet efter aftale med dem.
− Budget for 2015 blev tilrettet yderligere i fh.t. antallet af bidrag til kontingent
og vejbidrag.
− Grundejerforeningen er ligeledes på vej til at blive oprettet som bruger i Nets
og Nem-id systemet.
3. Nyt fra :
• Formanden :
− Omtaler kontakt fra to medlemmer vedr. vejene. Entreprenøren er bestilt til
klargøring af vejene op til påskeferien, og vi er i dialog med Grf. Kragemosen
vedr. udbedring/reparation af asfaltvejen fra Oddenvejen ned til
Kragesmosevej.
− Grundejerforeningen har fået svar på en afgørelse fra Miljøministeriet ifm.
ansøgning fra Flemming, Æblehegnet 1, vedr. dispensation fra
strandbeskytteleslinje til udjævning af strandvold indenfor
strandbeskyttelseslinjen. Miljøministeriet har meddelt et afslag på det ansøgte,
hvilket bestyrelsen tager til efterretning.
− Vi gennemgik planlægningen af generalforsamlingen d. 16.05, herunder
dagsordenen, tidsplan for udsendelse af og praktisk håndtering af udsendelse af
materialet til generalforsamlingen blev aftalt med fordeling af opgaverne i
bestyrelsen.
• Drænformanden : Orienterede om opkrævning af det ekstraordinært bidrag,
m.v. til drænfonden med frist d. 15.12.14 og restancer i den forbindelse pr. d.d.
Bestyrelsen for Drænfonden mødes d. 27.03 for at forberede Drænmødet d.
16.05.
• Bestyrelsesmedlemmer : Intet
• Vejformanden : Se ovenfor

4. Aktuelle sager, herunder bl.a.
Temapunkter :
• Endelig godkendelse af vedtægtsændringer
• Endelig godkendelse af de '10 lodder' jf. afsnit F. i Landvæsensnævnets
Kendelse 01.09.1969
5. Kommende arrangementer/aktioner : Generalforsamlingen d. 16.05
6. Evt.
Nyt bestyrelsesmøde aftaltes lørdag d. 16.05 kl. 08.00 hos Henning, Blommehegnet 2

referent : Henning Sørensen

