Grundejerforeningen
Marielyst Strandpark Ferieby

Bestyrelsesmøde den 10. januar 2021
•

Næstformand Jørgen Have Poulsen har sat huset til salg, og stopper dermed i
bestyrelsen. Tak til Jørgen for mange års godt samarbejde og for mange timers arbejde
for grundejerforeningen. Suppleant Helle Guldbjerg indtræder i bestyrelsen i stedet for
Jørgen.

•

Henrik Moberg blev valgt til ny næstformand for bestyrelsen.

•

Formand Henrik Larsen meddeler, at han stopper ved kommende generalforsamling.

•

Det samme gør foreningens kasserer igennem mange år Elsa Kock. Aftalen er samtidigt
blevet, at Helle overtager kasserer-tjansen efter Elsa stopper ved kommende
generalforsamling, med respekt for hvad en ny bestyrelse efter generalforsamlingen
ønsker.

•

Øvrige i bestyrelsen der er på valg, genopstiller.

•

Regnskab for 2020 er godkendt og underskrevet via mail af bestyrelsen.

•

Budgetudvalg nedsat - som kommer med forslag til budget 2021 og 2022. Kontingent for
2021 er vedtaget.

•

Besluttet at vi køber et administrationsmodul der kan håndtere medlemsadministration
incl. mailudsendelse til medlemmerne m.v.

•

COVID19 og generalforsamling gør, at der skal findes en alternativ dato for afholdelse af
generalforsamling, men der indkaldes i.h.t. vedtægterne, i lighed med 2020.

•

Arbejdsweekend aftalt - og invitation hertil, udsendes sammen med
kontingentopkrævning 2021.

•

Sø vedligeholdelse og alternative muligheder - dialog og undersøgelser pågår stadig.

•

Vejvedligeholdelse drøftet - og alternative muligheder. Det forslag vi arbejder videre
med - der vil vi forsøge os med 10er vejen, før vi breder ud i hele grundejerforeningens
område.

•

Vedtægter og tegningsregler giver udfordringer i.f.t. bl.a. bankgodkendelse, hvor
formanden altid skal godkende. Til generalforsamling i 2021 eller 2022 skal vi have
ændret vedtægterne så vi bliver mere fleksible hvad det her angår, der er givet andre
områder der skal justeres, nu vi skal kigge på vedtægter.

•

Flere kommunesager pågår, flere sager med deklarationen, fodring af fugle ved søen,
campingvogne m.v.

•

Kloak nordsiden. Materiale fra ingeniør modtaget.

