Ebbeløkke Strand d. 12.10.2015

BEMÆRK : Grundejerforeningens generalforsamling & Drænmøde
afholdes i 2016 lørdag d. 21.05 kl. 10.00 i Lumsås Forsamlingshus
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand lørdag d. 10.10 kl. 10.00
Mødet afholdtes hos formanden og til stede var : Flemming Hansen, Grethe Hansen,
Sten Kruse-Blinkenberg, Sven Doberck, Pia Skaarup Fischer, og Henning Sørensen.
Afbud fra : Johny Kaufmann
1. Godkendelse af dagsordenen : Godkendtes med tilføjelse af et ekstra punkt
vedr. 2 henvendelser ang. både på stranden og internet på Odden.
2. Aktuel status vedr. økonomien : Formanden redegjorde for Grf.´s saldo og
balance, herunder blev det oplyst at 4 medlemmer p.t. er i restance ifm.
Grf.kontingent og vejbidrag. I forb.m. oprettelse i Nets-nemid.-systemet til
fremtidige indbetalinger af kontingent, m.v. kræver det, at vi ændrer vores
foreningskonto til en erhvervskonto. Denne proces er nu igangsat.
3. Opfølgning fra bestyrelsesmødet d. 18.07.15
• Bestyrelsen drøftede nødvendige hensættelser til fremtidig dækning af
forventede udgifter til forskellige opgaver i Grundejerforeningen. Der var
enighed om at oprette to konti til hensættelser : 1) Borde-bænke + badebro, 2)
Gennemførelse af Natura-2000-planen
• Umiddelbart efter sidste møde blev der indkøbt 2 sæt borde-bænke til stranden
Vedr. Natura-2000-planen/ Naturpleje-opretning i samarbejde med Kommunen
har Henrik Søndergaard og formanden afholdt et møde med Naturvejleder
Jørgen Stoltz fra Odsherred Kommune. Det er aftalt med Jørgen Stoltz, at han
forestår en strandvandring d. 20.05.16 (dagen før generalforsamlingen) for alle
interesserede medlemmer og desuden deltager som oplægsholder inden den
formelle generalforsamling d. 21.05.2015.
• Bestyrelsen har modtaget to henvendelser vedr. fjernelse af både på stranden i
vinterhalvåret. På baggrund af en kort drøftelse vil formanden på bestyrelsens
vegne svare de to henvendelser.
• Inden mødet var udsendt et oplæg til ”Overordnet formål for Grundejerforeningen” med mulighed for at indsætte relevante links til
Grundejerforeningens vedtægter, ”Retningslinier for Naturpleje, Bevoksning
og Orden” foruden Drænfondens vedtægter. Oplægget blev vedtaget med
enkelte justeringer og tilføjelser. Oplægget lægges snarest ud på
Grundejerforeningen´s hjemmeside.
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4. Nyt fra
Formanden : Orienterede om en mailkorrespondance med Grf. 1 G i juli måned, og
refererede kort om en henvendelse fra et medlem vedr. en skelsag.
Foreningen har desuden modtaget en mail fra en beboer på Bornholmsvej (længere
ude på Odden) vedr. opbakning til en generelt forbedret internetforbindelse på Odden.
Bestyrelsen videresender denne henvendelse via foreningens kontaktmails og lader
det være op til de enkelte medlemmer om at vurdere, om de vil støtte projektet.
Vejformanden : Vi talte bl.a. om ”bumpet” ved indkørslen fra Oddenvejen til
Kragemosevej og videre ind i området. Formanden kontakter formanden for
Kragemosevej for at se på evt. muligheder for at forbedre dette sted.
Det aftaltes, at der i morgen, d.11.10, bliver fyldt grus i alle huller på Kragemosevej,
Tjørneholmen ogTjørneholmvej. (dette arbejde er nu udført!)
Drænformanden : Det er aftalt i det store Pumpelag at gennemføre en drænvandring
sidst i oktober/begyndelsen af november. På baggrund af den fornyede likviditet vil
opkrævning af kontingentet til Drænfonden for 2016 foregå i januar måned via det
nyoprettede Nets-nemid-system.
Bestyrelsesmedlemmer :
5. Aktuelle sager : ingen
6. Kommende arrangementer/aktioner : Som opfølgning på afsnittet i
”Retningslinier for Naturpleje, bevoksning og orden” vedr. både på stranden i
vinterhalvåret er det nødvendigt at busk-rydde nogle roser, ligesom der
undersøges en pris hos en vognmand og flytning af 'ejerløse' til trekanten, samt
at bestyrelsen vil være medlemmerne behjælpelige at opfylde planen.
7. Evt. Bestyrelsen fastlagde de to næste bestyrelsesmøder d. 13.01.16 hos Sven
Dorbeck og d. 09.04.16 hos Grethe Hansen.

Referent : Henning Sørensen
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