Ebbeløkke d. 14.07.2019

Referat af for bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand, lørdag d.13.07.2019 kl.
10.00.
Mødet blev afholdt hos Flemming Andersson og til stede var : Flemming Andersson,
Miki Lysdal, Niels Christensen, Lisbeth Lund Jørgensen og Henning Sørensen. Afbud
fra Johny Kaufmann, og ikke til stede : Sten Kruse Blinkenberg.
Pkt. 0. Da det var den nyvalgte bestyrelses første møde, præsenterede
medlemmerne sig for hinandnen medlemmer, hvorefter formanden gav et kort
historisk rids af bestyrelsens arbejde indtil nu.
Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendtes uden bemærkninger
Pkt. 2. Aktuel status vedr. økonomien. Der mangler fortsat at blive indbetalt
kontingent, m.v. for 2019 fra 9 medlemmer. Disse bliver rykket igen primo august.
Pkt. 3. Opfølgning af beslutninger på generalforsamlingen d. 11.05.19
• Ny badebro  konsekvensrettelse af afsnit vedr. badebroen i ’Retningslinier
for Naturpleje, Bevoksning og orden’ (til næste års generalforsamling)
• Referatet af generalforsamlingen er underskrevet af referenten og dirigenten og
udsendt til alle medlemmer, lagt på hjemmesiden og sat op i skabet.
Pkt. 4. Nyt fra :
Formanden : intet
Vejformanden : På næste bestyrelsesmøde må vi drøfte div. principielle emner vedr.
vejrenoveringen, herunder nødlidende stikveje, tung trafik, m.v.  oplæg til næste
års generalforsamling
Drænformanden : Mangler at få gennemført en overdragelse fra den tidligere
drænformand, herunder introduktion til det store pumpelaug.
Bestyrelsesmedlemmer : Lisbeth nævnte, at vi må gøre medlemmerne opmærksom
på japansk pileurt i form af noget konkret viden, jf. også Kommunens `Den lille
grønne´om invasive arter.
Lisbeth nævnte muligheden for en lukket Facebook-gruppe for medlemmerne i Grf.,
og lovede at udforme et oplæg vedr. dette til næste møde.
Pkt. 5. Aktuelle sager
– Sommerfesten afholdes lørdag d. 27.07 med start kl. 17.00 og fælles
spisning kl. 18.00, der planlægges med en gæst udefra som en lille surprise.
– Fra næste år og frem planlægges der fast med en sommerfest den 3. lørdag i
juli måned.
– Som sidste år arrangeres der en arbejdsdag på stranden lørdag d. 13.10 kl.
10.00

Pkt. 6. Evt. Næste bestyrelsesmøde aftaltes afholdt lørdag d. 26.10 kl. 10.00 hos
Miki Lysdal på landet. Endvidere aftaltes et bestyrelsesmøde d. 25.04 som optakt til
generalforsamlingen d. 23.05.20
Referent Henning Sørensen

