Amager d. 26.11.2014
Referat af bestyrelsesmødet i Grf. Ebbeløkke Strand d. 25.11.14 kl. 18.00
Mødet afholdtes hos formanden og til stede var Sten Kruse-Blinkenberg, Britta
Marschall, Johny Kaufmann, Pia Skaarup Fischer, Flemming Hansen, og Sven
Doberck
1. Godkendelse af dagsordenen
Godkendtes uden bemærkninger.
2. Status vedr. økonomien(v/ kassereren), herunder bl.a. :
− Saldobalance : Der var ingen særligt nye bemærkninger til økonomien i
fh.t. sidste møde. Omkring årsskiftet skal vi have truffet aftale med
administrator om, hvordan vi får afsluttet og revideret regnskab 2014 og
efterfølgende får overdraget regnskabsmaterialet, m.v. fra dem.
− Restancer : De samlede restancer er nedbragt fra opr. 28.850 kr. til
9.550 kr. De sidste 2 restancer er vi i dialog med de pågældende om.
− Budget for 2015 : Hovedtallene er nu sat ind i et regneark til videre
drøftelse i bestyrelsen.
− Opkrævning af ekstraordinært bidrag, m.v. til drænfonden med frist d.
15.12.14. Processen er igangsat ved brev til alle bidragspligtige. Enkelte
breve er kommet retur med ukendt adressat, da vedkommende ikke har
meldt flytning til Grundejerforeningen.
3. Nyt fra :
Formanden : Fremlagde et 'Julebrev' som opsummerer bestyrelsens arbejde
indtil videre. Efter en kort gennemgang godkendtes dette og lægges snarest på
foreningens hjemmeside plus hænges op i 'skabet' ved trekanten.
Vejformanden : Det aftaltes, at vi venter med beskæring/fældning af
birketræerne på trekanten. Et enkelt træ er dog nødvendigt at studse. - Vi har
modtaget en regning for vejrenovering for 2013 og -14 fra Grf. Kragemosen,
plus vi er i dialog med dem om renovering af asfalten på vejstykket fra
Oddenvejen og ned til Kragemosevej. - Der bestilles snarest et læs grus, som
lægges i en bunke ved trekanten, til brug for lapning af huller i vejen.
Grundejerne opfordres til at benytte sig af denne mulighed for selvhjælp.
Drænformanden : Der har d. 02.11 været en total rundgang i området i
samarbejde med det store pumpelag. Referatet af denne rundgang ligger på
vores hjemmeside under Drænfonden.
Bestyrelsesmedlemmer : 4. Aktuelle sager, herunder bl.a.
Temapunkt : Andenbehandling og endelig godkendelse af ”Retningslinier for
Naturpleje, Bevoksning og Orden”, udarbejdet som opr. oplæg fra Henrik
Søndergaard, Æblehegnet 5. : Bestyrelsen gennemgik nøje oplægget igen og
justerede enkelte afsnit. Oplægget er herefter klar til at blive udsendt til
drøftelse og vedtagelse på Generalforsamlingen i maj 2015.
Vedtægtsændringer → Jo h n y Ka u fm a n n o g fo rm a n d en h a r lov et a t k ig g e d e

nugældende vedtægter igennem og efterfølgende komme med et forslag til
revision af vedtægterne som et diskussionsoplæg til bestyrelsen m.henbl.p. en
vedtagelse på Generalforsamlingen i maj 2015.
5. Kommende arrangementer/aktioner : Et birketræ bliver snarest
beskåret på trekanten og der bestilles et læs grus til vejhuller.
6. Evt.
Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Næstformanden d. 27.01 kl. 19.00.
Bestyrelsen sluttede dette sidste møde inden jul af med et let traktement
og ønskede hinanden en god jul.
Referent : Henning Sørensen

