
København d. 28.10.2019  

 

Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand,  lørdag d. 26.10.2019 kl. 

10.00  

Mødet blev holdt hos Miki Lysdal, Slåenstien 6, og til stede var : Flemming 

Andersson, Lisbeth Lund Jørgensen, Miki Lysdal og Henning Sørensen. 

Afbud fra : Niels Christensen, og fraværende : Johny Kaufmann og Sten Kruse-

Blinkenberg. 

 

1. Dagsordenen, godkendtes uden bemærkninger. 
 

2. Aktuel status vedr. økonomien.   

Der mangler fortsat indbetaling fra et medlem  

 

3. Udkast til ’vedtægtsændringer’ → forslag til generalforsamlingen d. 

23.05.2020 (se bilag) 

Bilaget blev gennemgået og godkendt. 

 

4. Udkast til tekstændringer af ’Retningslinier for Naturpleje, bevoksning og 

orden’ → forslag til generalforsamlingen d. 23.05.2020 (se bilag) 

Bilaget blev gennemgået og godkendt. 

 

5. Oplæg om oprettelse af Facebook-gruppe  

Lisbeth fremlagde et oplæg om dette emne, herunder hvad formålet med den 

lukkede gruppen skal være og hvilke ’spilleregler’, der skal gælde. Lisbeth 

formulerer på denne baggrund et konkret forslag til vedtagelse på 

generalforsamlingen d. 23.05.2020.  
 

6. Nyt fra : 

Formanden :   

• Arbejdsdagen på stranden d. 12.10 forløb tilfredsstillende med en god 

indsats fra de fremmødte. 

• Kommunens kort over Grundejerforeningen er nu suppleret specielt med de 

medlemmer med adresse omkring Kragemosevej og Tjørneholmen. 

• Bestyrelsen skal fra næste år have en serviceaftale plus forsikring ifm. den 

nye badebro via leverandøren NBC-Marine. Tilskud til badebroen er 

modtaget fra Grf. Solåsen og Grf. 1 G  

Vejformanden :   - 

 

Drænformanden : - 

 

Bestyrelsesmedlemmer : 

Miki Lysdal og Flemming vil i fællesskab sørge for at få efterset trappen til  

badebroen hos en smed, plus for galvaniseret denne (trappen!)  

  



7. Aktuelle sager  - 

 

 

8. Evt.  

Det aftaltes at afholde en ekstra arbedjsdag på stranden d. 11.04 fra kl. 10 – 

12., og samme dag afholdes et bestyrelsesmøde kl. 13.00 hos Lisbeth som 

planlægningsmøde af generalforsamlingen d. 23.05.2020. 

Inden generalforsamlingen d. 23.05 holdes et kort møde hos formanden kl. 

08.00  

 

                                                                                   Referent Henning Sørensen 

 

 

 


