Ebbeløkke Strand d. 10.10.2020

Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand lørdag d. 10.10.2020 kl.
10.00 . Mødet blev holdt Henning Sørensen, Blommehegnet 2. og til stede var flg. :
Miki Lysdal, Lisbeth Lund Jørgensen, Niels Christensen, Flemming Andersson og
Henning Sørensen

1. Godkendelse af dagsordenen. – Godkendtes uden bemærkninger
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren) : Det er nu aftalt, at Johny
Kaufmann kører bogføringen videre for 2020 frem til d. 31.12, hvorefter vores
nyvalgte kasserer Pernille Jensen opstiller regnskabet for 2020 og starter på et
nyt bogføringssystem fra 2021.
3. Gennemgang af forløbet fra generalforsamlingen d. 19.09.2020
Herunder, hvordan de enkelte vedtagne forslag udmøntes :
1) Konsekvensrettelserne af afsnit vedr. badebroen, m.v. i ’Retningslinier for
Naturpleje, Bevoksning og orden’ er nu tilrettet og lagt på hjemmesiden.
2) Tilføjelse til vedtægter vedr. vejudvalgets kommissorium, m.v. er nu tilrettet
og lagt på hjemmesiden.
3) Retningslinier for oprettelse af en lukket Facebook-gruppe : Lisbeth tager
snarest kontakt til Pernille Jensen om den praktiske håndtering af opstart af
Facebook-gruppen.
4) Skiltning i fh.t. tunge køretøjer : Formanden har været i telefonisk kontakt
med Odsherred Kommune. Her gør man opmærksom på de principielle forhold
for at skilte, jf. ansøgning, m.v. Bestyrelsen vælger på denne baggrund
umiddelbart ikke at gå videre med evt. skiltning mod tung trafik på vejen, og
henholder sig til den netop vedtagne tilføjelse i vedtægternes pgf. 5, stk. 3 :
”Medlemmerne er ansvarlige for de skader, som de eller deres børn mv.
forårsager på hegn, beplantninger o.l.,herunder også veje, som måtte være
ødelagte af tung trafik ifm. nybyggeri/renoveringer.”

4. Nyt fra :
Formanden :
- Bestyrelsen drøftede kort en evt. honorering af arbejdet med vores hjemmeside,
som bestyres af Johny Kaufmann.
- Servicekontrakt og forsikring for badebroen er nu aftalt for hele 2021 til en
samlet pris på 20.016 kr. , hvilket vil være det fremtidige niveau for denne
driftsudgift.
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Vejformanden : Vores entreprenør vil blive bestilt til renovering af vejen, og det vil
blive vurderet om der indenfor budgettet er råd til forbedring af en enkelt stikvej.
Drænformanden : Markvandring gennemføres i det store pumpelag i løbet af dette
efterår.
Bestyrelsesmedlemmer : Det besluttedes, at bestyrelsen indkøber en
printer/scanner, som bl.a. kan lette arbejdet med print, underskrifter, m.v. umiddelbart
ifm. en generalforsamling.

5. Aktuelle sager : Stranddagen bliver i foråret lørdag d. 03.04.2021 kl. 10.00
6. Evt. – Nyt bestyrelsesmøde er d. 03.04.2021 kl. 12.00 hos Flemming
Andersson, herunder planlægning af næste års generalforsamling, som nu er
fastsat til lørdag d. 29.05 kl. 10.00

Referent : Henning Sørensen
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