Ebbeløkke Strand d. 21.07.2015
BEMÆRK 1 : På generalforsamlingen d. 16.05.15 blev der vedtaget et sæt
”Retningslinier for Naturpleje,bevoksning og Orden”. Under afsnittet vedr.
bedes flg. bemærket : ”..alle både skal være forsynet med tydelig markering af
ejers matrikelnummer, f.eks. ”1 cl”. Den enkelte bådejer har selv ansvar for, at
båden markeres tydeligt og utvetydigt..”
BEMÆRK 2 : 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. 18.07 kl. 10.00.
Til stede : Flemming Hansen, Grethe Hansen, Sten Kruse-Blinkenberg, Sven
Doberck, Johny Kaufmann og Henning Sørensen.
Afbud fra : Pia Skaarup Fischer
1. Godkendelse af dagsordenen.
Da det var første møde efter generalforsamlingen d. 16.05 præsenterede
bestyrelsen sig for hinanden. Dagsordenen godkendtes uden bemærkninger.
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren)
Der er nu truffet aftale om et møde d. 25.07 vedr. underskrift af regnskabet for
2014 med de interne revisorer, jf. beslutning på generalforsamlingen vedr.
dette.
Vi talte om en plan for nødvendige hensættelser til fremtidig dækning af
udgifter til f.eks. badebroen (Flemming undersøger forskellige modeller),
indkøb af borde-bænke-sæt til stranden (er nu indkøbt) og Natura-2000/
Naturpleje-opretning i samarbejde med Kommunen.
Bestyrelsen fastsatte en takst for evt. kørselsgodtgørelse for bestyrelsens
medlemmer, svarende til Statens laveste takst på 2,05 kr., jf. vedtægternes pgf.
9, stk. 1.
Henning følger op på kontakten til Nets-nemid.
3. Opfølgning fra generalforsamlingen d. 16.05, herunder bl.a.
• ”De ti lodder” til vedligeholdelse af vejene blev forkastet. Bestyrelsen tager
resultatet af afstemningen til efterretning og besluttede at gennemarbejde et nyt
oplæg til vedtagelse på Generalforsamlingen i 2016. Sten udarbejder et oplæg
til dette formål.
• Vedr. de vedtagne ”Retningslinier for Naturpleje, bevoksning og orden”
Bestyrelsen drøftede hvordan vi bedst muligt får gjort retningslinierne aktive,
herunder hvordan disse kan formidles på en ordentlig måde til medlemmerne.
Henning sammenskriver til næste bestyrelsesmøde et oplæg om ”Formål med
Grundejerforeningens virke”, som skal indeholde div. muligheder for link til de
vedtagne vedtægter og retningslinier og m.henbl.p. at blive sat på
hjemmesiden.

• Vedtægtsændringer – er lagt på hjemmesiden i den nu vedtagne form.
• Fastsætte en dato for Generalforsamlingen i maj 2016 a.h.t. booking af Lumsås
Forsamlingshus. Henning sørger for dette. (se ovenfor i referatet)
• Valg af sekretær til bestyrelsen, jf. pgf. 9, stk.3. Pia Skaarup Fischer har
indvilliget i at tage denne funktion i bestyrelsen.
4. Nyt fra :
Formanden : På Generalforsamlingen blev det af flere nævnt, at hastigheden på
vejene ofte er voldsom og ikke overholder de påbudte 20 km. Herunder nævntes det,
at dette også gælder biler fra Post Danmark. Formanden har haft kontakt til Post
Danmark, som har lovet at indskærpe vores ønsker om dette for chaufførerne i vores
distrikt.
Vejformanden : Udtrykte tilfredshed med samarbejdet med entreprenøren. Det
besluttedes at vente med en ny gang støvdæmpning og - at vejformanden, Sten og
Flemming i morgen kører rundt med en trailer og lapper huller i vejene.
Drænformanden : Der indkaldes snarest til et ordinært bestyrelsesmøde i
Drænfonden med efterfølgende rundgang i området.
Bestyrelsesmedlemmer : Intet.
5. Aktuelle sager : Ingen
6. Kommende arrangementer/aktioner : Badebroen justeres d. 22.07 i
samarbejde med formanden for badebroen.
7. Evt. Næste bestyrelsesmøde fastsattes til d. 10.10 kl. 10 hos Grethe Hansen
Kragemosvej 8

Referent : Henning Sørensen

