Ebbeløkke Strand d. 26.03.2018
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand lørdag d. 24.03.2018 kl. 10.00
Mødet blev afholdt hos Henning Sørensen og til stede var : Pia Fischer-Skaarup, Flemming
Hansen, Johny Kaufmann,Sten Kruse-Blinkenberg og Flemming Andersson, og Henning
Sørensen.
Afbud fra : Grethe Hansen.
1. Godkendelse af dagsordenen : Godkendtes uden tilføjelser
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren) :
Der er i årets løb brugt en del ressourcer af kassereren og den ene revisor til at gennemgå den
opsplitning af regnskaberne for Drænfonden og Grundejerforeningen, der blev gennemført i
2015. Der henvises til ”En fornyet gennemgang af den regnskabsmæssige opsplitning
Grundejerforeningen og Drænfonden i 2015”, dateret d. 23.11.2017 og lagt ud på
Grundejerforeningens hjemmeside : ebbeloekkestrand.dk
Der var budgetteret med et samlet underskud på kr. 10.150. Resultatet blev et overskud på kr.
13.301, altså en forskel på kr. 24.922. Forskellen er primært opstået, fordi projekt
hjertestarter på kr. 15.000 ikke er gennemført, og at der har samlet har været et
mindreforbrug på vedligholdelse af veje på kr. 7.362.
En udgift på kr. 10.000 til nye bænke på stranden er modsvaret af et tilskud på samme beløb
fra Kommunen.,
”Solåsen” har ydet et ikke budgetteret tilskud til veje på kr. 1.237,50
Samlet har der været et mindreforbug på vejene på kr. 7.362, fordelt med kr. 6.250 på
vedligholdelsen af egne veje og på kr. 1.112 på vejtilskud til Kragemosegård. Mindreforbruget
på vedligeholdelse af egne veje er fremkommet ved en mindre udgift til
”efterårsvedligholdelsen” og en ikke budgetteret indtægt fra ”Solåsen”. Der har dog været en
mindreindtægt på vejbidrag på kr. 2.800 end budgetteret. Bestyrelsen vil ved fastsættelse af
vejbidraget for 2018 tage hensyn til mindreforbruget.
3. Forberedelse af og færdiggørelse af Bilag til Generalforsamlingen d. 12.05.18 :
Bestyrelsen drøftede og gennemgik de enkelte bilag i flg. rækkeflg. : Dagsorden til
Generalforsamlingen (jf. vedtægternes pgf. 6 og 7),Bestyrelsens beretning ,Forelæggelse af
det reviderede regnskab ,Indkomne forslag : 1) Finansiering af og anskaffelse af ny badebro
2) Vedtægtsændringer 3) Tekstændring af ”Retningslinier for Naturpleje og orden” 3)
Etablering af ”Facebook” - gruppe i Grundejerforeningens regi/valg af administrator, Budget og
bevillinger, jf. indkomne forslag og deres finansiering,valg til bestyrelsen
4. Nyt fra :
Formanden : Asfaltstykket fra Oddenvejen til Kragemosevej vil snarest blive renoveret.
Vejformanden : Vejene er efter vinteren i relativ god stand, men enkelte slaghuller skal
udbedres, ligesom der er ekstraordinære behov for reparationer for enden af Brombærstien,
svinget ved trekanten (behov for dræning af vejen undersøges), plus det første stykke af
Blomehegnet.
Drænformanden : Der afholdes møde i pumpelauget i morgen d. 25.03
Bestyrelsesmedlemmer :
5. Aktuelle sager : Ingen
6. Kommende arrangementer/aktioner – herunder sommerfest d. 21.07 :
Festudvalget består af Jeanet, Hanne Sivebæk, Karin Rasmussen og Pia SkaarupFischer. Bestyrelsen bevilgede 2.500 kr. til div. udgifter.
7. Evt. Bestyrelsen møde d. 12.05 kl. 08.00, inden generalforsamlingen hos formanden
referent : Henning Sørensen

