På vej mod 2015..
Det har i år været en kanonsommer i
Odsherred med flot badevand og
temperaturer som under sydlige
himmelstrøg...
Siden bestyrelsen blev valgt på
Generalforsamlingen d. 07.06, hvor alle på
nær én var nye, har vi specielt været optaget af følgende opgaver :
•

•

•

•

•

•

Afklaring og oprydning i Grundejerforeningens medlemskartotek og
opfølgning på restancer. Dette er nu på plads og restancerne er nedbragt
fra 28.850 kr. til 9.550 kr. De sidste 2 restancer er vi i dialog med de
pågældende om.
Drænfondens medlemstal og drænzonen er nu endelig fastlagt. P.t.
opkræves hos de bidragspligtige medlemmer et ekstraordinært beløb til
dækning af en stor oparbejdet mellemregning til Grundejerforeningen.
Samtidigt opkræves det ordinære bidrag for 2015, således at der primo
januar bl.a. er likviditet til betaling af vores andel af det store pumpelag.
Bestyrelsen har besluttet at opsige aftalen med administrator ved
årsskiftet, da vi mener, at vi nu selv har kapacitet til at varetage denne
opgave. Desuden finder vi ikke, at den årlige udgift på ca. 22.000 kr. til
denne funktion står mål med den samlede omsætning i
Grundejerforening og Drænfond.
Ved årsskiftet oprettes to selvstændige foreningskonti til hhv.
Grundejerforeningen og Drænfonden. Dette markerer, at de to foreninger
adskilles økonomisk, men organisatorisk vil der stadig være sammenfald
i form af minimum én person fra Drænfonden i bestyrelsen for
Grundejerforeningen. Formanden for Grundejerforeningen vil ligeledes
kunne deltage i Drænfondens bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen planlægger til den ordinære generalforsamling i maj måned
at fremlægge forslag til 1) ”Revision af Vedtægterne” – 2) En plan vedr.
”Retningslinier for Naturpleje, Bevoksning og Orden” og 3) En ”Aftale
vedr. bidrag til dræning af vejene”, som vedrører et afsnit i den
oprindelige kommunale kendelse fra 1969 om etablering af Drænfonden.
Der er nu oprettet en hjemmeside : ebbeloekkstrand.dk og en
kontaktmail : ebbeloekkestrand@gmail.com

Vi opfordrer alle til at sende deres mail til denne adresse, så vi fremover kan
sende informationer direkte ud til medlemmerne (-... og dermed spare dyr
porto !)
Bestyrelsen vil gerne bringe en stor tak til alle som med frivillig energi har
bidraget til op- og nedtagning af badebroen, oplæg til ”Retningslinier for
Naturpleje, Bevoksning og Orden”, og allehånde gode råd og positive
tilbagemeldinger. - Alt dette bidrager konstruktivt til at udvikle et godt
sammenhold i vores forening.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul og et godt nytår !

