Ebbeløkke d. 13.04.2020
Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand, lørdag d. 11.04.2020 kl. 10
Mødet blev afholdt hos Flemming Andersson og til stede var : Miki Lysdal,
Flemming Andersson, Lisbeth Lund Jørgensen, Henning Sørensen. Afbud fra :
Niels Christensen, og Johny Kaufmann. Fraværende : Sten Kruse-Blinkenberg.
Grundet den ekstraordinære situation, vi befinder os i, havde mødet i den forstand
ikke en formel struktur.
Men følgende punkter blev drøftet og hvor det måtte være relevant vedtaget :
1. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren), hvor kassereren havde sendt
flg. kommentar : Grundejerforeningens bankbeholdning er pr. 6.4.20 DKK
42.264,83. Udgifterne i nærmeste fremtid forventer jeg vil være til
vedligeholdelse af vejene inden påske, hvilket er gennemført, men faktura
endnu ikke modtaget. Tilskud til vejvedligeholdelse til Grf. Kragemosen,
servicekontrakt ifm. opsætning af badebro, afholdelse af generalforsamling.
Mit umiddelbare bud vil være at foreningens udgifter indtil årets opkrævning
af kontingent og vejbidrag vil kunne holdes indenfor en ramme på DKK 2530.000.
Drænfonden har en saldo på DKK 27.849,99. Årets bidrag til pumpelaget er
betalt i januar og udgifterne vil for resten af året være meget begrænsede.
Revisorgodkendt regnskab 2019, og budget for 2020, foreligger og er klargjort
til generalforsamlingen/drænmødet. (se senere)
Kasserer og formand har afholdt møde med Pernille Jensen, Kirsebærhegnet 4,
som har tilbudt at stille op som kasserer.
2. Det besluttedes i nødsituationen,
• at udskyde generalforsamlingen/drænmødet til en gang i september
måned. En ny dato er nu aftalt med Forsamlingshuset i Lumsås til lørdag
d. 19.09 kl. 10.00. Dagsorden med bilag udsendes, jf. pgf. 6, med mindst
14 dages varsel. Evt. forslag skal være fremsendt til bestyrelsen senest d.
15. august.
• at aflyse sommerfesten d. 18.07.
• at bestyrelsen påtager sig ansvaret for at opkræve kontingent/vejbidrag
til Grundejerforeningen og Drænfonden, jf. de opstillede budgettal.
• at Pernille Jensen, Kirsebærhegnet 4, i samarbejde med Johny Kaufmann
overtager kassererpostens funktioner så snart som muligt, jf. pro cura,
m.v.
• at der til vedtægterne stilles forslag om et afsnit om bestyrelsens
bemyndigelse til at agere i en lignende ’force majeure’ situation, som
den foreliggende.
Referent : Henning Sørensen

