Julebrev 2017 -

til medlemmerne af
Grf. Ebbeløkke Strand
D. 04.12.2017
Siden generalforsamlingen d. 13.05 i år har bestyrelsen afholdt 3 møder.
Vi har her drøftet nogle af de emner, som blev berørt på
generalforsamlingen, herunder flg. :
 Natura – 2000 vedr. Rosa Rogusa på stranden
RL-Skovteknik havde først udført det grove arbejde med at få fjernet
rosenbuskene på arealet på stranden til højre for Tjørneholmvej. Søndag
d. 15.10 mødte ca. 15 mennesker op til en arbejdsdag på stranden, hvor
det gjaldt om at få eftergået arealet for div. rødder, m.v.
En stor tak skal lyde til alle fremmødte denne dag.
Odsherred Kommune har besluttet at bidrage med 5.000 kr. i tilskud.
Grundejerforeningen har nu fået fakturaen fra entreprenøren på i alt
41.250 kr., hvilket er noget mindre end opr. budgetteret.
Se omtale af denne dag på hjemmesiden.
 Etablering af ny badebro
Generalforsamlingen vedtog, at vi principielt skal have anskaffet en ny
badebro. Det blev vedtaget at opkræve 100 kr. til hensættelse til formålet. Ideen med at få samlet en kreds af frivillige donorer med et tilpas
stort økonomisk bidrag er desværre ikke lykkedes. Bestyrelsen vil frem
mod næste års generalforsamling arbejde på at fremlægge et forslag,
indeholdende div. scenarier for en finansiering/økonomiske
konsekvenser og en tidsplan, herunder bl.a. tage kontakt til NBC-Marine,
som har givet det oprindelige tilbud på en ny badebro.
Nye bænke på stranden
 Grundejerforeningen fik bevilget 10.000 kr. fra SOL
(Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere) til nye bænke på
stranden. (se omtalen på hjemmesiden)

 Anskaffelse af hjertestarter
Konkrete priser på hjertestarter i fh.t. køb eller leasing er nu undersøgt,
nødvendig tilslutning/etablering af strøm til 'udeskabet' undersøges.
Samlet ser dette projekt ud til måske at kunne blive en for stor
økonomisk mundfuld for Grundejerforeningen.
 Regnskabsmæssig redegørelse
I forb.m. regnskabsaflæggelsen ved dette års generalforsamling d. 13.05
har det vist sig, at der har været posteringsfejl i regnskaberne for 2015
og 2016, efter opdelingen af Grundejerforeningen og Drænfonden med
hver deres selvstændige konto. Dette har medført et større
udredningsarbejde, som nu er ved at være afsluttet. De tilrettede
regnskaber for disse to år vil sammen med en redegørelse af dette forløb
snarest blive
lagt på foreningens hjemmeside og sendt til de
medlemmer, som vi har mailadresser på. - 5 medlemmer mangler
fortsat at indbetale medlemskontingent, m.v.
 Nedskæring af træer og buske
Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at overholde de regler, der
gælder i Kommunens ”Den lille grønne” m.h.t. at få klippet træer og
buske ned ud til vejen(e). Vær opmærksom på, at Kommunen kan give
den enkelte grundejer et påbud om at udføre dette arbejde.
 Sommer- og grillfest
Desværre blev grillfesten ikke til noget i år. Men næste år bliver grillfesten gennemført lørdag d. 21.07. (Kryds i kalenderen)
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 2018 er lørdag d. 12.05 kl. 10.00

