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Ebbeløkke d. 12.07.2020  
 
 
Referat af  bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand, lørdag d. 11.07. 2020 
kl. 10.00.  
Mødet blev  holdt hos Lisbeth Lund Jørgensen og til stede var : Miki Lysdal,  Lisbeth 
Lund Jørgensen, Niels Christensen, Johny Kaufmann, plus Pernille Jensen, og 
Henning Sørensen. Afbud fra : Flemming Andersson,  Fraværende : Sten Kruse-
Blinkenberg.   
 
 

0. Pernille Jensen, Kirsebærhegnet 4, har tilbudt sit kandidatur som kasserer og 
blev introduceret for bestyrelsen 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. Godkendtes uden bemærkninger. 
 

2. Aktuel status vedr. økonomien . Johny Kaufmann orienterede om den 
aktuelle økonomi, herunder at der fortsat mangler indbetalinger fra 7 
medlemmer, som bliver anmodet om at betale d. 01.08. 
 

3. Gennemgang af forløbet for generalforsamlingen d. 19.09.2020 
 

• Dagsorden for generalforsamlingen. – Blev gennemgået og godkendt. 
• Bestyrelsens beretning. – Blev gennemgået og aktualiseret, plus godkendt. 
• Bestyrelsens forslag til vedtagelse : 1) Konsekvensrettelse af afsnit vedr. 

badebroen, m.v. i ’Retningslinier for Naturpleje, Bevoksning og orden’ ,          
2) Tilføjelse til vedtægter vedr. vejudvalgets kommissorium, 3) Retningslinier 
for oprettelse af en lukket Facebook-gruppe. – Alle 3 forslag blev gennemgået 
og småjusteret, inden godkendelse. 

• Valg bestyrelse og udvalg – Oversigten blev gennemgået, og de forskellige 
personer, som er på valg vil blive kontaktet om muligt genvalg. 

 
4. Nyt fra : 

Formanden :  Har modtaget en henvendelse fra beboere på Hyldebærstien om 
frivilligt bidrag til vej og badebro. Vedkommende er opfordret til at melde sig ind i 
vores grundejerforening, men er ikke vendt tilbage. – Coronaskiltning opsat i skabet 
på trekanten og på stranden. – Fibia har henvendt sig med mail og breve til de enkelte 
grundejere. Bestyrelsen ønsker ikke at være formidlere af tilbuddet, hvorfor det vil 
være op til den enkelte grundejer at tage stilling til henvendelsen.  
Vejformanden :  - 
Drænformanden : Markvandring gennemført i Pumpelauget med de andre 
grundejerforeningers drænformænd. Anmodning om etablering af dræn på et 
medlems grund er modtaget, men egentlig ansøgning endnu ikke modtaget. 
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Bestyrelsesmedlemmer : 
Miki Lysdahl vil i samarbejde med Flemming Andersson sørge for at shine vores 
borde-bænkesæt op på stranden. 
Udgift til reparation, herunder galvanisering, af trappen på badebroen er 2.500 kr. 
 

5. Aktuelle sager 
– Arbejdsdag på stranden lørdag d. 17.10 kl. 10 - 12  

  
6. Evt.  
     Nyt møde er lørdag d. 19.09 kl. 08.00 hos formanden 

 
 

  
Referent : Henning Sørensen 
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