EFTERÅRSINFO 2018
G/F Skamlebæk Strand
Kære medlemmer
Tiden går da uhyggelig stærkt – og om lidt er det jul og derefter tid til at byde 2019
velkommen.
Vi kan heldigvis tænke tilbage på en helt fantastisk laaaang varm sommerperiode – det
var skønt.
Som meddelt på generalforsamlingen, vidste jeg at mit efterår ville blive meget hektisk
og derfor har jeg ikke været særlig aktiv ift grundejerforeningen – beklageligt, men som
forventet.
Jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne ønske jer alle en dejlig jul og et godt og festligt
nytår, og samtidig lige kigge lidt frem og tilbage i relation til G/F og Skamlebæk Strand
anno 2018.

Først lige et tilbageblik på den hyggelige og effektive fælles-arbejdsdag den 28. maj –
trods halvdårligt vejr mødte der bare så mange søde og aktive medlemmer op – og alle
gav den en skalle med de planlagte opgaver – og vi afsluttede traditionen tro med en
velfortjent fællefrokost på Cafeen i Ordrup.

Den 14. juli blev generalforsamling nr. 81 afholdt på Fyrgården
Ligesom tidligere år var der meget stor tilslutning til årets generalforsamling og med
lodder og trisser blev der lige plads til alle.
Selve den ordinære generalforsamling forløb meget udramatisk – jeg henviser til Vibekes
referat som er udsendt til alle tidligere i år.
Vejvedligeholdelsen var naturligvis et af de faste debatemner – noget vi næppe
nogensinde bliver 100 % enige om – men vi kan konstatere, at vi det seneste år har haft
gode og stabile veje og at den påførte asfaltgranulat har holdt rigtig godt. Det skal nok
vise sig at blive en god investering. Tak til Orla Zinck for at styre og tilse vores veje –
også en stor tak til Birgitte Tjalve for endnu et år at have varetaget kassererjobbet på
bedste vis.
Jeg var personlig ked af, at ingen var klar til at overtage ”formandsstafetten” – men vi
satser på, at Henning Buhl-Madsen (eller en anden) vil tage over på næste
generalforsamling i juli 2019.
Efter det formelle fulgte et spændende foredrag om Odsherredsmalerne set fra
forskellige vinkler med cand. Mag. Sven Frøkjær-Jensen.
Vi sluttede med en velsmagende og hyggelig fællesspisning – stor stor tak til
kokketeamet.
En god, inspirerende og hyggelig dag.

VIGTIGE DATOER FOR 2019
FÆLLES ARBEJDSDAG BLIVER LØRDAG DEN 4. MAJ 2019 KL 9.30
efter samme koncept som tidligere – mødested ved Fyrgården

GENERALFORSAMLINGEN BLIVER LØRDAG DEN 20. JULI KL 10.00
mødested på Fyrgården
Vi holder bestyrelsesmøder den 28. april og den 16. juni – blot til alm. orientering.

HJERTESTARTER
Vibeke har været primusmotor for indkøb og opsætning af vores nye hjertestarter.
Den er nu opsat og funktionsdygtig og monteret på væggen ved Fyrgården – vi håber
aldrig der bliver brug for den, men godt den er klar hvis det skulle blive aktuelt.

EFTERÅRSSTORME
Det har heldigvis ikke være så slemt med stormene dette efterår – men lidt blev der dog
flyttet rundt på.

Alle ønskes en god jul og et godt nytår. Vi ses i 2019 de bedste hilsner - Kim Gordon –
dec. 2018

