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G/F  STRANDGÅRDEN  ENØ 

 

Referat af virtuelt afholdt bestyrelsesmøde den 15. marts 2020. 
 

Tilstede: Alle via internettet. Fraværende: Ingen. 
 

1.  Godkendelse af referat fra sidste møde. 

  Godkendt. 

 
2.  Orientering fra formanden  

      Lene meddelte at hun ikke genopstiller til bestyrelsen. Formanden  
      meddeler Fællesudvalget hvor mange der forventes at få brug for shuttle- 

      kørsel under brolukningen. 
 

3.  Orientering fra kassereren  
De af kassereren rundsendte reviderede regnskaber viser et drifts-

overskud på 31.258,15 kr. for grundejerforeningen, og på 22.400 kr. for 
vejfonden, og begge blev godkendt til fremlæggelse på general-

forsamlingen. 
 

4.  Orientering fra Park og Vej 
     Der er ikke fastsat datoer for forårets vedligeholdelsesarbejder, idet  

     bestyrelsen ikke vil medvirke til at øge risikoen for smittespredning. 

Datoer for afvikling af forårets arbejdsweekends fastsættes snarest muligt 
på formandens initiativ. Emner til arbejdsopgaver kan indmeldes til 

formanden. Blandt andet skal asfaltvejene gennemgås for behov for 
vedligeholdelse. Arbejdet med rydning af krat på volden mod Reedtzholm 

er udsat indtil efteråret grundet den udeblevne frostperiode. 
 

5.  Brolaug 
I betragtning af den alvorlige virustrussel er det ikke tilrådeligt at udføre 

frivilligt foreningsarbejde, og det kan måske forudses at broen ikke 
lægges ud førend midt eller sidst i juni måned. I det lys besluttes det at 

udsætte indkøb til 2021 af yderligere materialer til den planlagte 
brorenovering. Bestyrelsen håber at renoveringen kan være afsluttet i 

første halvår af 2021. 
 

6.  Orientering fra Fællesudvalget  

Udvalget er aktuelt optaget af foranstaltninger i forbindelse med den  
varslede brolukning til efteråret, samt af det igangværende lokalplan- 

arbejde. Referat fra det seneste møde den 15. februar findes på vores 
hjemmeside under ”Nyheder”. 

 
7.  Pumpelauget 

Intet nyt. 
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8.  Nyhedsbrev  

  Nyhedsbrevet udfærdiges af sekretæren og mailes primo april måned, og  
  omdeles til medlemmer uden mail-adresse inden påske. I skrivende stund 

  kan nyhedsbrevet blive begrænset til at indeholde oplysninger om uvished  
  og aflysninger. 

   
9.  Distribution af materiale til medlemmerne 

  I perioden 1. april til 30. september udsendes materiale til medlemmer pr. 

  mail, og pr. papir i sommerhusets postkasse til de medlemmer som ikke  
  har en mailadresse. Udsendelser i vinterhalvåret vil blive forsøgt undgået.  

  Nyhedsbreve opsættes altid i udhængsskabet. 
 

10. Kommunens udarbejdelse af lokalplan for Enø 
    Jørn Jakobsen oplyser at kommunen aktuelt er ved at udarbejde et  

      forslag til lokalplan.  
 

11. Opkrævning af kontingent 
      Kassereren foreslår at foreningens kontingent opkræves årligt af en    

      gang, og han vil formulere og indgive et forslag til vedtægtsændring 
      herfor til den næste generalforsamling. 

 
12. Forestående generalforsamling 

    Der kan indgås aftale med Restaurant og hotel Smålandshavet til af- 

    holdelse den 20. juni 2020 kl. 10. Der bestilles kaffe og wienerbrød. 
      I lighed med sidste år udformer sekretær og kasserer en dagsorden  

      til generalforsamlingen.  
 

      Ift. vedtægterne skal der i lige år være 3 bestyrelsesmedlemmer på 
      valg. Lene Riisgaard er den ene, og Connie Lousø og Carsten Madsen  

      Storgaard er den tredje. Suppleanten Karl-Aage Nielsen er også 
      på valg. Endvidere er revisor Jan Nikolajsen, og revisorsuppleant Bente 

      Jakobsen på valg. Hele Brolauget er på valg, og her mangler  
      desuden en bestyrelsesrepræsentant. Sluttelig skal der vælges en til  

      Pumpelauget, hvor Jens B. Hansen sidder.  
 

13. Næste møde 
 Afholdes i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. 

 

14. Eventuelt 
      Intet. 

 
 

     Jens B. Hansen, sekretær                     Lene Riisgaard, formand     
 


