JULEBREV 2015
TIL ALLE MEDLEMMER AF
GRF. EBBELØKKE STRAND
Nedenfor følger en række aktuelle emner til orientering
for alle medlemmer, her tæt på falderebet af 2015:
•

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen d. 16.05 i år afholdt 2
bestyrelsesmøder.

•

På generalforsamlingen d. 16.05 blev der vedtaget et sæt ”Retningslinier
for Naturpleje, bevoksning og orden”. Her er det bl.a. formuleret, at alle
både skal være mærket med matrikelnr. og at både ikke må opbevares
på stranden i vinterhalvåret. Dette har bevirket, at diverse ”vrag”/
ejerløse både nu er væk og at stranden ser ryddelig ud.

•

Processen vedr. oprettelsen af vores nye bankkonti og kommende
mulighed for betaling via Nets-nemid og betalingsservice er nu på plads.
Det betyder, at de medlemmer, som er tinglyst pligtige til at betale til
Drænfonden, i januar måned 2016 vil blive opkrævet bidraget for 2016
via dette system. Beløbet blev på generalforsamlingen fastsat til 675,50
kr. Senere på året følger kontingentet og vejbidraget til
Grundejerforeningen.

•

Bestyrelsen har på sit møde d. 10.10 drøftet og vedtaget et sæt
overordnede formål for Grundejerforeningens virke. Se den samlede
tekst på hjemmesiden (ebbeloekkestrand.dk) under ”vedtægter”.

•

Næste års generalforsamling er planlagt til at finde sted lørdag d.
21.05.16 kl. 10.00 i Lumsås Forsamlingshus. Om fredagen d. 20.05 vil
alle medlemmer blive inviteret til en strandvandring med Naturvejleder
Jørgen Stoltz, som er ansat i Odsherred Kommune, vedr. Natura-2000
planen. Nærmere besked følger senere vedr. dette arrangement. Det er
endvidere aftalt med Jørgen Stoltz, at han også deltager om lørdagen
med et kort oplæg inden selve generalforsamlingen.

•
•

Bestyrelsen har inden generalforsamlingen planlagt 2 møder hhv.
d. 13.01 og d. 09.04.16.

•

Medlemmerne opfordres fortsat til at sende deres egen kontaktmail til
foreningens mailadresse: ebbeloekkestrand@gmail.com

Bestyrelsen ønsker hermed alle medlemmer og nabogrundejerforeninger:
”En rigtig glædelig jul og et godt nytår”

