Ebbeløkke Strand d. 16.07.2016
NB! Generalforsamlingen 2017 er lørdag d. 13.05 kl. 10.00
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand d.d. kl. 10.00
Mødet blev afholdt hos formanden og til stede var flg. : Flemming Hansen, Pia
Skaarup- Fischer, Flemming Andersson og Henning Sørensen. Afbud fra : Johny
Kaufmann og Sten Kruse-Blinkenberg. Fraværende : Grethe Hansen.
Ad. 1) Godkendelse af dagsordenen
Godkendtes uden bemærkninger
Ad. 2) Aktuel status vedr. økonomien
Kassereren havde i sit fravær fremsendt et ”likviditetsbudget”, som opgjorde
foreningens almindelige driftsudgifter og div. prioriterede henlæggelser til bl.a.
badebro, renovering af strandmøbler, udgift til advokatbistand, m.v. sammenholdt
med den samlede saldo, plus de igangværende kontingentopkrævninger. Det er
nødvendigt at der foretages en præcis afvejning af udgifter og indtægter i fh.t. div.
prioriterede ønsker/behov, herunder en stigning i udgifterne til vejvedligeholdelse.
Ad. 3 Opsamling fra beslutningspunkter på generalforsamlingen d.
21.05.2016
•
Natura-2000/Naturpleje af vores strandarealer : Formanden kontakter
Naturteamet i Odsherred Kommune vedr. dette emne. Tilsagn fra Henrik S,
Æblehegnet 5, om at være beredvillig til at hjælpe med projektet
•
Anskaffelse af hjertestarter : Pia Skaarup Fischer havde undersøgt div. priser på
anskaffelse og drift ; Røde Kors kan tilbyde en hjertestarter til 14.800 + moms, med
batteriudskiftning hvert 4. år for 2400 kr. En leaset model kan erhverves for 695 kr. pr.
måned. Det aftaltes at indhente konkrete tilbud på en hjertestarter til næste møde.(se
nedenfor)
•
Ny badebro : Bestyrelsen ønsker dette punkt behandlet på den ordinære
generalforsamling med baggrund i den samlede økonomi i fh.t. anlægsudgift og
fremtidig driftsudgifter.
Ad. 4 Nyt fra :
Formanden : Intet nyt i den verserende sag med involvering af advokatbistand. Modtaget en henvendelse fra Grf. Kragemosegården vedr. en anden type
vejrenovering af Kragemosevej som vedr. grusvejen fra Oddenvejen og ned til
Tjørneholmen. Vores andel af dette projekt vil andrage ca. 15.000 kr. Bestyrelsen var
enige om at meddele vores interesse for projektet, hvilket formanden videreformidler
til Kragemosegården.
Vejformanden : Der er behov for en opfyldning af div.huller – ikke kun på
Tjørneholmvej. Ekstra grus skal bestilles denne opgave, hvilket Flemming Hansen
undersøger i fh.t. pris og levering. Frivillig mandskab må stilles.
Drænformanden : Alle medlemmer, på nær et, har nu indbetalt deres bidrag til
drænfonden via Nets-systemet.
Bestyrelsesmedlemmer : Intet
Ad. 5 Aktuelle sager : Ingen
Ad. 6 Kommende arrangementer/aktioner :
Til grill-festen d.d. er tilmeldt 56 personer.
Ad. 7 Evt. 2 møder i efteråret er planlagt til d. 24.09 kl. 10.00 hos Flemming Hansen ,
Ebbeløkke, og d. 07.12 hos Pia Skaarup-Fischer, Tårnby.

Referent : Henning Sørenen

