Ebbeløkke d. 15.01.2016





GODT NYTÅR ønskes alle medlemmer af Grundejerforeningen !
Medlemmerne opfordres til at læse i ”Den lille grønne” fra
Odsherred vedr. beskæring af træer.
HUSK : Generalforsamlingen afholdes d. 21.05 kl. 10.00 i Lumsås
Forsamlingshus.

Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand tirsdag d. 12.01.16 kl. 19.00
Mødet holdtes hos Sven Doberck, og til stede var flg. medlemmer : Flemming
Hansen, Grethe Hansen, Sten Kruse-Blinkenberg, Sven Doberck, Pia SkaarupFischer, Johny Kaufmann og Henning Sørensen.
1. Godkendelse af dagsordenen.
Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren)
 Kassereren gennemgik den foreløbige resultatopgørelse for 2015 for
Grundejerforeningen. Redegørelsen blev taget til efterretning.
Resultatopgørelsen for 2015, incl. kontokort, vil nu blive sendt elektronisk til
de to valgte revisorer, jf. vedtægternes § 13, stk. 1.
 Vi har nu fået oprettet en særskilt erhvervskonto for Grundejerforeningen. I
forlængelse af dette er der nu sendt en ansøgning til Nets-danid m.henbl.p.
opkrævning af fremtidige bidrag og kontingenter.
3. Indledende drøftelse af punkter til generalforsamlingen d. 21.05.2016
Bestyrelsen drøftede kort generalforsamlingen d. 21.05 i år. Herunder flg. emner :
 Natura-2000/Naturpleje-opretning i samarbejde med Kommunen/naturvejleder
Jørgen Stoltz – ansøgning i samarb.m/ ham vedr. strandarealet. Formanden
kontakter ham.
 Ny fremsættelse af forslaget vedr. ”Vedligeholdelse af vejene”, jf.
Landvæsensnævnets kendelse af d. 01.09.1969. Næstformanden udfærdiger til
næste møde et nyt udkast til forslag. Kassereren har lovet at kontakte
Kommunen vedr. indholdet af forslaget.
 Selve indkaldelsen til generalforsamlingen aftales på næste møde d. 09.04.16
 Ved en kort runde tilkendegav alle medlemmer af bestyrelsen, at de var villige
til at lade sig genopstille til valg.
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4. Nyt fra :
Formanden : Har fra enkelte medlemmer modtaget en opfordring vedr. beskæring af
høje træer. Der henvises til Kommunens ”Den lille grønne” for 2016. Bådeoprydningen på stranden er forløbet tilfredsstillende, dog er der fortsat to ejerløse
både, som formanden har været i kontakt med politiet om. Formanden følger op på
dette, ligesom lovliggørelsen via Naturstyrelsen af de 3 ophalerspil på
strandmatriklen på højre side af stranden.
Vejformanden : Samarbejdet med entreprenøren er gået tilfredsstillende. Vejene er
hårdt medtaget af vinteren og specielt er det slemt ved det første stykke ved
Kragemosevej op til Tjørneholmen. Formanden kontakter formanden for Grf.
Kragemosen.
Drænformanden :
 Kassereren gennemgik den foreløbige resultatopgørelse for 2015 for
Drænfonden. Redegørelsen blev taget til efterretning. Resultatopgørelsen for
2015, incl. kontokort, vil nu blive sendt elektronisk til de to valgte revisorer, jf.
vedtægternes § 13, stk. 1.
 Vi har nu fået oprettet en særskilt erhvervskonto for Drænfonden. I forlængelse
af dette er der nu sendt en ansøgning til Nets-danid m.henbl.p. opkrævning af
fremtidige bidrag. Så snart at dette er endelig på plads vil det årlige bidrag til
Drænfonden blive opkrævet denne vej.
 Der har i november måned været afholdt en drænvandring i pumpelauget.
Drænsystemet er spulet igennem og fungerer ok. Vi må overveje i foråret at
følge op på dette i vores eget drænsystem.
Bestyrelsesmedlemmer :
5. Aktuelle sager
Ingen
6. Kommende arrangementer/aktioner
 Sekretæren foreslog at grundejerforeningen afholdt et socialt arrangement. Til
dette formål nedsættes et festudvalg på generalforsamlingen.
 Sekretæren foreslog endvidere, at grundejerforeningen anskaffer en
hjertestarter. Sekretæren undersøger selv dette bl.a. via Trygfonden. Evt.
placering af denne aftales senere.
7. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er fastsat til d. 09.04.16 kl. 10.00 hos Grethe Hansen

referent : Henning Sørensen
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