
R E F E R A T 

Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Bro Strand 

Søndag, den 9. april 2017 i Brenderup Forsamlingshus. 

Bestyrelsen:   Karl-Erik Lok (KEL) Hus 49 
    Per Hansen (PH) Hus 199 
    John Lauritzen (JL) Hus 71 
    Bjarne Hjulmand (BH) Hus 251 
    Allan Madsen (AM) Hus 65 
    Alan Fyrstenberg (AF) Administrator 
 
Formanden, Karl-Erik Lok bød velkommen, hvorefter man gik over til dagsordenen. 
 

1.  
a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Alan Fyrstenberg. 

           Da der ikke fremkom andre forslag, blev Alan Fyrstenberg valgt.  
 
      b. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Margit M.Thomsen (111). 
          Da der ikke fremkom andre forslag, blev Margit Møller Thomsen valgt.  
 
Dirigenten, AF, kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig i h.t. vedtægternes 

bestemmelser om, at generalforsamlingen skal afholdes i hjemstedskommunen, inden udgangen 

af april samt tid og sted.  Tidsfristen for indkaldelsen var overholdt og med indkaldelsen var 

medsendt regnskab samt oplysning om fristen for indsendelse af forslag.  

 

 
 
Derefter gik man over til: 
 

2. Bestyrelsens beretning v. Karl-Erik Lok (49): 
 
”Først vil vi byde velkommen til ejerforeningens 14. Ordinære generalforsamling, og en speciel 

velkomst til de nye boligejere. 

Vi håber de nye vil være aktive i området, til glæde for os alle. 

Der skal også rettes en tak til alle, der deltog i gårsdagens arbejdsdag. 
 
Hvad er der så sket i det forløbne år? 
 
Malerprogrammet følges, og hvis nogen er i tvivl om maling af ens egen bolig, kan det findes på 
vores hjemmeside. 
Igen vil vi minde de boligejere, der får udskiftet noget på indgangspartiet, om at det skal udføres 

nøjagtigt, som den oprindelige løsning. Dette tillige med opstillet plankeværk, skal den enkelte 

boligejer selv sørge for maling. Fremover vil indgangspartiet blive malet som en del af huset.  

Rækværket omkring de 2 store søer er fjernet, og der indhentes tilbud på maling af øvrigt 

rækværk, som så bliver malet, over de næste par år tillige med det røde skur. 

Gartneren har haft travlt med mange opgaver. 



 Diverse dæksler over vandbrøndene er lagt på plads, og fremadrettet hvis der ikke indberettes 

vandforbrug, som aflæses i huset, vil vandværket aflæse forbruget i vandbrønden. Hvis dækslet så 

ikke er ordentlig på plads, er det ejerens ansvar at få det udbedret.  

Mange træer er skiftet, og der er tilføjet ekstra beplantning på volde. Volden mod øst/marken bliver 

beskåret hvert år. Øvrige plantehegn holdes nede på ca.1,5m.  

Volde omkring affaldspladser er beplantet. Efter opfordring fra kommunen er Bjørneklo bekæmpet. 

El skabe er sikret mod påkørsel, og diverse store sten er placeret mere hensigtsmæssigt. 

De tidligere affaldspladser ved husene er enten tilsået med græs eller er blevet en del af 

grusarealet. De fjernede fliser er lagt i depot, til senere anvendelse. 

Der er fjernet chikaner, så der er plads til den store bil, der tømmer affaldscontainer. Der asfalteres 

senere.  

Legepladser er vedligeholdt og fremstår friske og tilgængelige for områdets børn. 

Et opråb til de ejere, der bor ud til asfalt veje. Brug venligst en kost, og fjern de løse sten på vejen. 

Vandniveauet i den store sø ved indkørslen er hævet, for at undgå total tilgroning af dunhammer. 

Stranden er trimmet, så de store sten, der ad åre har flyttet sig, er lagt på plads. 

Denne opgave vil blive udført hver vinter. Vi har nogle udfordringer med gamle dræn, der 

underminerer skrænten og derved får stenene til at flytte sig mod havet. 

Der er blevet etableret 3 affaldsstationer, og efter lidt indkøring, fungerer det fint. Nu venter vi bare 

på, at de beplantede volde skal blive grønne, så vi får afskærmet det meste af affaldscontainerne. 

I forbindelse med denne etablering, er vi 2 i bestyrelsen, der er sagsøgt med krav om erstatning, 

da ejerne i nr.19 mener deres hus er blevet mindre værd, grundet affaldsstationen ved indkørslen, 

der ligger tæt ved deres hus.   

I vores udendørs belysning er lyskilden udskiftet til LED, og vi har allerede set en væsentlig 

besparelse i strømforbruget. 

Som tidligere nævnt er der købt en ny badebro. Den har været opsat og nedtaget, og det fungerer 

efter hensigten. Den gamle bro er foræret til kommunen, som selv har fået den fjernet. 

Skotrender er nu udbedret i hele området. 

Topbrættet på plankeværket, der adskiller de 2 boliger, vil blive vurderet for råd og udskiftet.  

Der er nu opsat en hjertestarter, som delvis er sponsoreret af vores gartner Holmegaard, vores 

maler Lundhus og udlejningsfirmaet MOB, som vi her vil rette en tak til for bidraget. 

Der vil senere blive mulighed for en demonstration af starteren. 

Der er opsat container til brugte batterier på det røde skur, og der vil tilsvarende blive opsat på de 

2 øvrige affaldspladser. 

Bestyrelsen har en målsætning om at nuværende kontingent årligt kr. 14.000 fastholdes. Derfor 

igangsatte vi i efteråret 2016 en proces, der skulle kortlægge vore muligheder indenfor den 

økonomiske ramme. Vi afsluttede processen med en 5 års plan, BroStrand 2022, og et 

budget/prognose som vi har fremsendt sammen med indkaldelsen til GF. Vi kommer nærmere ind 

på emnet under GF punkt budget. 



 

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret/vedligeholdt, og Allan Madsen kan kontaktes, hvis der 

skulle være gode forslag til ændring/forbedring. 

Vores fælles WiFi er som varslet nedtaget pr. 1.juni 2016, hvorefter den enkelte boligejer selv må 

anskaffe denne nødvendige service. 

Sluttelig en tak til vores administrator for et godt samarbejde i året, og tak til mine kollegaer i 

bestyrelsen og suppleanter.” 

 

Bemærkninger til beretningen: 
 
Nr. 21 gav følgende redegørelse vedrørende den verserende retssag, der er anlagt af nr. 19 om 
erstatningskrav i f.m. etableringen af miljøstationen ved indkørslen til området: 
  
Efter sidste års generalforsamling henvendte ejeren af nr. 19 sig og protesterede over placeringen 

af miljøstation ved indkørslen til området, idet han mente, at det var skæmmende med en 

losseplads på 200 m2 lige ved indkørslen, og at det var stærkt værdiforringende for hans hus. 

Formanden og naboen oplyste ham om, at det kun var ca. 25 m2, det drejede sig om, og at der 

ville ske beplantning på en vold rundt om, så indsigten til miljøstationen blev sløret. 

Ejeren af nr. 19 henvendte sig til advokat, der uden at orientere ejerforeningen, fik en 

ejendomsmægler fra Odense til at fremkomme med en skønserklæring, og denne gik ud på, at nr. 

19 ville blive værdiforringet med 100- 150.000 kr. Et krav af den størrelse blev så rejst mod både 

ejerforeningen og mod alle 5 bestyrelsesmedlemmer. Dette krav blev afvist, idet det blev anført, at 

der ikke var noget ansvarsgrundlag, for bestyrelsen var på generalforsamling blevet bemyndiget til 

at få projektet gennemført med den bedst mulige beliggenhed for alle. Der var heller ikke noget 

ansvarsgrundlag for ejerforeningen. 

Efter at nr. 19 forgæves havde forsøgt at få retshjælpsdækning hos ejerforeningens 

forsikringsselskab skete der ikke noget i længere tid, men i oktober 2016 blev formanden Karl-Erik 

Lok samt bestyrelsesmedlem Bjarne Hjulmand sagsøgt til at betale 150.000 kr. Det kan undre, at 

sagsanlægget skete ved Retten i Kolding, selvom det kun var Bjarne Hjulmand, der havde adresse 

i Kolding, idet Karl-Erik Lok boede på Strandgårdsvej 49, Bro Strand, og ejendommen er 

beliggende her, hvorfor det ville være naturligt, at sagsanlægget var sket ved Retten i Odense, 

men det er tilstrækkeligt til, at sagen kan foregå i Kolding. Der kom ingen forklaring på, hvorfor kun 

de to bestyrelsesmedlemmer blev sagsøgt, men de tre andre blev procestilvarslet, og det vil sige, 

at det er et forbehold om, at kravet også kan rettes mod dem. Begrundelsen for at de havde 

handlet ansvarspådragende er, at efter at Middelfart Kommune havde afslået at give tilladelse til at 

lægge miljøstationen på venstre side af vejen- hvor der er en lokalplan, der forbyder sådanne 

indretninger- havde de undladt at søge dispensation fra lokalplanen. 

Der er for bestyrelsen tegnet en ansvarsforsikring, d.v.s., at såfremt de mod forventning skulle 

blive dømt, vil forsikringen betale, ligesom der også er retshjælpsforsikring til at dække 

sagsomkostninger. 

Bestyrelsen har antaget advokat Søren Andersen fra Focus advokater til at føre sagen, og nu 

afventer den, at der skal holdes syn og skøn. Den først udmeldte skønsmand fra Middelfart meldte 

fra på grund af sygdom, og de to næste foreslåede har bestyrelsen protesteret imod, fordi de er fra 

henholdsvis Fåborg og Kolding og derfor ikke har det fornødne lokalkendskab.  



Når der er kommet en skønserklæring, skal sagen behandles ved en hovedforhandling i Retten i 

Kolding, og foreningens medlemmer vil blive orienteret om dette ved opslag på hjemmesiden, 

Ligesom udfaldet af retssagen også vil blive oplyst. 

 
Nr. 55 har naboen - nr. 21 - fået vurderet sin ejendom? 
 
Nr. 21 oplyser, at ejendommen ikke er blevet vurderet. 
 
Generalforsamlingen har besluttet, at miljøstationerne skal etableres, samt hvor de skal ligge. 
 
Nr. 211 spurgte ind til, hvordan man kan støtte op om de to stævnede personer.  
 
Nr. 21: Generalforsamlingen støtter den beslutning, der er truffet. Endvidere er der en forsikring, 
der dækker. 
 
Da der ikke fremkom yderligere bemærkninger, blev beretningen taget til efterretning. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2016 v. Alan Fyrstenberg (Administrator). 
 

Alan Fyrstenberg gennemgik de enkelte punkter i det med dagsordenen udsendte regnskab 2016. 
 
Bemærkninger: 
 
Nr. 115 ønskede defineret pelsdyr.  
Nr. 199 PH oplyser, at der er tale om mus og rotter. Myrer er ikke med. 
 
Da der ikke fremkom yderligere bemærkninger, blev regnskabet énstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
 
4. Fremlæggelse af budget for 2017, samt fastlæggelse af kontingent for året 2017 v. Per 
Hansen (199). 
    Bestyrelsen foreslår kontingent uforandret. 
 
Nr. 199 PH gennemgik de enkelte punkter i det med dagsordenen udsendte budget for 2017. 
 
De anførte kr. 5000 under Advokat bistand drejer sig om Ejerforeningens udgift til advokat i f.m. hr. 
Kromann’s varsel om at anlægge en sag om de etablerede miljøstationer. 
 
PH oplyste, at det i 2020 vil se ud til, at kontingentet vil stige med 1000-1500 kr. p.g.a. de stigende 
udgifter, men pointerede, at ejerne har sparet renovationsudgiften ved omlægning til miljøstationer. 
 
Bemærkninger: 
 
Nr. 49 KEL: Nævnte indkommet forslag fra nr. 61 om nedsættelse af ejerbetaling til kr. 6000. 
 
Nr. 21: Gør opmærksom på, at Ejernes Kapitalkonto er nede på godt kr.  6000. Så der er ingen 
”buffer”, hvorfor nr. 21 går ind for et kontingent på kr. 7000 halvårligt. 
 
Da der ikke fremkom yderligere bemærkninger, blev budgetforslaget 2017 énstemmigt godkendt af 
generalforsamlingen med et uændret kontingent på kr. 7000 halvårligt indtil videre. 



 
 
 
5. Indkomne forslag: 
 

1. Forslag fra bestyrelsen: 
 

Internetløsning til Bro Strand. 
Bestyrelsen fremlægger forslag om, at etablere en internetløsning leveret af Skywire, en løsning 
alle beboerne i foreningen kan bestille. 
Vores internetløsning blev nedlagt i 2015, da løsningen var langt fra tidssvarende med 
downloadhastigheder helt nede på 0,5 mb. 
NB.: Der er vedlagt en skrivelse fra Skywire med en oversigt og forklaring over løsningsforslaget. 
Bemærk at de nævnte priser kan ændre sig med prisudviklingen, ligeledes kan de nævnte down-
/upload hastigheder være ændret. I skrivende stund er eks. den nævnte mellemhurtige løsning sat 
op fra 12 mb til 15 mb. 
Med denne internetløsning leveres internettet gennem det allerede indlagte TV kabel net. 
I antennestikket indsættes et modem, der herefter deler signalerne ud til TV og ud til en trådløs 
router. 
 
Fordele: 
1 Ingen i ejerforeningen er forpligtiget til at tilmelde sig denne løsning. 
2 Ejerforeningen har ingen udgifter i forbindelse med etableringen. 
3 Skywire udskifter elektronikken i vores teknik skab, således at det opdateres til en internetløsning 
gennem TV-kablet. 
4 Udskiftningen af elektronikken (en udgift der ligger på omkring Kr.100.000 ) betales af Skywire, 
uden udgift for ejerforeningen. 
5 Der kan leveres forskellige betalingsløsninger: 
A) en hurtig fast løsning. 
B) En mellemhurtig fast forbindelse og 
C) En sommerhusløsning til udlejere og ejere, der kun har brug for internettet, når huset benyttes. 
6 Sommerhusløsningen virker på den måde, at man lokker sig ind, betaler for en valgt periode, og 
anvender så internettet. Eks. Hvis der købes til en måneds forbrug, gælder det ikke løbende 
måned, men det der forbruges i den periode man er lokket ind. ( køb 30 dage, benyttet internettet i 
2 dage, resterende forbrug i banken – 28 dage osv.) 
7 Der er intet loft over forbruget. 
8 Internetløsningen gennem TV kablet er fremtidssikret, idet der i dag er tale om hastigheder op til 
100 mb, men der tales om hastigheder op til 1000 mb. 
 
Ulemper: 
Der indgås en uopsigelig og eksklusiv kontrakt med Skywire i en 6-årig periode, om at Skywire, i 
den periode er den eneste leverandør af internet via TV-kablet. (En løsning vi i øvrigt ikke kan 
tilbyde i dag uden den større investering i ny elektronik). Efter denne periode kan ejerforeningen frit 
vælge udbyder. Den installerede elektronik tilfalder ejerforeningen. 
Hvis forslag 1 fra bestyrelsen ikke godkendes, bortfalder forslag 2. 
 
Nr. 71 JL fremlagde bestyrelsens forslag med kommentarer. 
 
Eksisterende anlæg bliver efterhånden for småt, når mange i huse er på nettet. 
Vi får brug for større og større hastighed i husene. 
Der er ikke nogen, som vil lave aftale med os om en løsning, da vi er for små , og for få. Skywire er 
den eneste. 
Der er ingen udgifter for os som forening. Vi får højere hastighed, som f.eks. TDC ikke kan klare. 



Fast forbindelse er at foretrække. I alle huse installeres nyt modem og nyt stik – hvis alle 
accepterer dette forslag. Det er en forudsætning, at dette etableres i alle huse på én gang. 
Hvis man kommer senere, kan man ikke komme med. 
Der kan leveres en sommerhusløsning som angivet i dagsordenteksten, hvoraf det fremgår, at 
man kun betaler for de dage, man benytter. 
Man bestemmer selv, om man hver især vil bruge det. 
Man kan på online på nettet melde til og fra. 
Bestyrelsen opfordrer til, at man siger ja – da der ikke et andre muligheder. 
 
Nr. 21:  You See har også sommerhusløsning.  
 
Nr. 251: Er det gratis for ejerforeningen? 
 
Nr. 71 JL: Installationen er gratis.  
 
Nr. 115: Det er anført i det udsendte forslag til Internetløsning, at der er en oprettelsesudgift på kr. 
499.  
 
Nr. 71 JL:  Denne oprettelsesudgift er annulleret. Dette hvis man tilmelder sig med det samme, 

ellers skal der betales kr.499. 

Nr. 43: Bliver TV-adgangen ændret? 
 
Nr. 71 JL: Dette gælder ikke TV. 
 
Nr. 243: You See gælder kun internet. 
Energinet Fyn har fibernet ned til for enden af Strandgårdsvej, men det kommer ikke længere de 
første 10 år, medmindre ejerne selv vil betale.  
 
Nr. 21: Hvis Skywire ”knækker halsen” hvad så ?  Bestyrelsen skal være opmærksom på dette i 
f.m. udformningen af kontrakten.  
 
Nr. 29 - Mange kan bruge eget system. 
 
Nr. 59: Lyder godt.  
Fri for at deltage, hvis man ikke ønsker det.  
Alt bliver installeret i husene af firmaet, så det er klar til brug efter de enkeltes behov. 
 
Nr. 49 Kel: Der er et problem, nemlig koordinering af adgangen til husene ved installeringen. Det  
vil blive noget af en opgave, men bestyrelsen vil naturligvis tage det på sig. 
 
Nr. 251 BH: Vi får mulighed for at trække på forskellige kanaler. 
 
Nr. 195:  Pris fuldtids kr. 179.  
 
Nr. 65 AM: Der påsættes et ekstra stik på det eksisterende stik. 
 
Nr. 41:. Der er tale om en 6-årig uopsigelig periode. Konkurrencedygtig priser.  
 
Nr. 64: I givet fald hvornår kan systemet implementeres? 
 
Nr. 71 JL: Efter sommerferien. Det bliver udsendt nærmere oplysninger på hjemmesiden. 
 



Nr. 235: Det er et godt tilbud, hvor der ikke er etableringsudgifter for ejerne. 
 
Nr. 241: Er der indhentet reference på firmaet? Er der garanti for hastigheden? 
 
Nr. 71 JL: Firmaet garanterer den til enhver tid højeste hastighed.  
 
Nr. 235: Ved sommerhusløsningen – hvis man glemmer at logge af, så er hele beløbet pludselig 
brugt. 
 
Da der ikke fremkom flere kommentarer, gik man over til afstemning. 
 
Der stemmes om Bestyrelsens indgåelse af en kontrakt med Skywire på anlægget.  
 
Afstemning ved håndsoprækning: 
 
For stemmer: 28 
Imod stemmer: 0 
Undlader at stemme: 5 
 
 
 

2. Forslag fra bestyrelsen. 
 

Frasalg af Bro Strands kabel TV anlæg. 
Bestyrelsen fremlægger forslag om, at bestyrelsen må indlede forhandlinger med Skywire med 
henblik på salg af TV antenneanlægget i Bro Strand. 
Skywire tilbyder at købe anlægget, med henblik på vedligehold af anlægget og levering af TV til 
beboerne. Den enkelte bestemmer selv om man vil tilsluttes denne TV løsning. 
Måden at se TV på ændrer sig hastigt, og det bliver mere og mere almindeligt at se TV via 
internettet og ikke via antennekablet. (Streaming). 
Mange TV udbydere tilbyder endvidere en gratis sommerhusløsning til deres kunder. (Eks. Boxer 
har en løsning, hvor kunden, ved tilkøb af ekstra kort, også kan se TV i sommerhuset med egen 
antenne på samme abonnement som i hjemmet). 
Ligeledes forbedres teknologien i den traditionelle måde at hente TV signaler, dvs. via 
antennekablet, hvilket betyder at foreningen, ud over vedligehold, skal foretage investeringer i at 
forbedre vores TV anlæg for at kunne følge med udviklingen. 
Ved at sælge anlægget sparer ejerforeningen således udgifter til vedligehold, forbedringer og 
licenser. 
Ulempen ved at sælge anlægget er, at den enkelte, der stadig ønsker TV via antennekablet, nu 
selv skal betale for TV. 
Bliver der færre og færre kunder til denne traditionelle løsning har ejerforeningen ingen indflydelse 
på prisudviklingen. 
 
Nr. 71 JL: Fremlægger forslaget.  
 
Det koster ca. kr. 26000 om året for at se TV2. Flere og flere streamer, og det kræver en god 
internetforbindelse. 
Vi kan ikke få et kort til de programmer de enkelte gerne vil have.  
Der kan sættes et filter på for TV 2/ boxer.  
Kan ikke se, at man skal sælge det.  
 
Nr. 251 BH: Hvordan streamer man? 
Nr. 71 JL: Man betaler for de kanaler, man ønsker at se. 



Det koster abonnement for hver streamingkanal. 
 
Nr. 21:  Mener, at vi lige skal tænke sig om.  
Pointerer, at det drejer sig om at indlede forhandlinger om et salg af anlægget.  
 
Nr. 55: Lejer kun huset ud, hvorfor det er vigtig, at lejerne kan se tysk TV. 
 
Nr. 71 JL: Den TV-pakke, vi har nu, bliver ikke ændret. 
 
Nr. 199 PH: For at sætte tingene i perspektiv koster det kr. 0,80 pr. hus pr. dag for at se fjernsyn. 
Er det, vi har, godt nok?  Hvis vi vil have mere, så koster det. 
 
Nr. 71 JL: Skal bestyrelsen arbejde videre med henblik på at komme med et forslag til næste års 
generalforsamling? 
 
Nr. 21: Bemærker, at det kræver en generalforsamlingsbeslutning for at nedlægge anlægget.  
 
Da der ikke fremkom flere kommentarer, gik man over til afstemning. 
 
Der stemmes om bestyrelsens forslag: 
 
For stemmer: 22 
Imod stemmer: 6 
Undlader at stemme: 3 
 
 
6. Valg til bestyrelsen: 
 
På valg er: 
Bestyrelsesmedlem: Per Hansen (199) Modtager genvalg 
 
Der blev ikke foreslået andre kandidater.  
Per Hansen blev valgt. 
 
Bestyrelsesmedlem: Allan Madsen (65) Modtager genvalg 
 
Der blev ikke foreslået andre kandidater.  
Allan Madsen blev valgt. 
 
Best.suppleant: Margit M. Thomsen (111) Modtager ikke genvalg 
 
Bestyrelsen foreslår Claus Fenger Beck (25) 
Der blev ikke foreslået andre kandidater.   
Claus Fenger Beck blev valgt.  
 
Best.suppleant: Lis Hævdholm ( 21) Modtager genvalg 
 
Da der var fremkommet et forslag til modkandidat, trak Lis Hævdholm sit kandidatur. 
Der blev ikke foreslået andre kandidater.  
Susanne Andersen nr. 41 blev valgt.  
 
7. Valg af revisorer: 
Revisor: Per Mørkholm (243) Modtager genvalg 



Der blev ikke foreslået andre kandidater.  
Per Mørkholm blev valgt. 
 
Revisor suppleant : Uffe Kærup (187) Modtager genvalg 
Der blev ikke foreslået andre kandidater.  
Uffe Kærup blev valgt. 
 
 
8. Eventuelt: 
 

 Søerne. 
Der blev spurgt ind til en evt. tidligere beslutning om oprensning af søerne, der skulle være 
truffet for mange år siden.  
Den lille sø er fyldt med dunhammere. Den har tidligere været oprenset. 
PH oplyser, at vandstanden i den store sø ved indkørslen er forsøgt hævet, men der er ikke 

vand nok. Der mangler vand i alle søerne. 
 Rørledningen fra den lille sø er brudt sammen, og pumpen er slukket. 

Søen ved legepladsen – kommer der aldrig vand i. 
Der kommer kun vand når det regner. 

Nr. 69: på et tidspunkt var der en person i frømandsudstyr, gravede i søen . Hvem var det?  
 PH Bestyrelsen kender ikke noget til det. 

 

 Affaldsstationerne. 
Nr. 243: Affaldsstationer ved den store legeplads hælder, så der står vand i det ene hjørne. 
Dette vil blive udbedret. 

 

 Perlesten. 
Der blev spurgt til, om det var muligt at få en stak perlesten, som man kunne tage af, idet 
det er konstateret, at der mangler perlesten hist og her.  
Nr. 199:  Gartnere har lige været rundt, og det er en del af gartnernes opgaver. 
Opfordrer ejerne til at feje løse sten væk fra vejene. 
Gartneren gennemgår området igen og udlægger perlesten, hvor det er nødvendigt 

 

 Varmepumpe. 
Nr. 105: spørger ind til, om andre med varmepumper er interesseret i ”fælles aftale” om 
eftersyn på varmepumpe. Man kunne evt. opnå en rabat, når man har flere kunder i 
området samtidig. 
 

 Storskrald – fjernelse af 
Nr. 71: JL opfordrer ejerne til at benytte miljøstationerne som anført på beholderne. Man 
skal ikke bare stille ting ved siden af, og så forvente, at andre fjerner det. Har man noget til 
genbrug/losseplads så skal ejeren selv aflevere det. 

 

 Tennisbanen. 
Nr. 35: I stedet for at lægge tennisbanen om, foreslås det, at man sætter en vibrator på 
først. 
Nr. 199 PH: Tennisbanen renoveres næste forår – og der skal eksperter til tennisbaner. 

 

 Adresser, tlf. over ejere. 
Nr. 35: efterlyser en oversigt over ejerne med privatadresser. 
Nr. 49: Bestyrelsen har ikke på noget tidspunkt udleveret nogen lister, og det kommer 
heller ikke til at ske. 



 

 Balkonerne 
Nr. 199: Gør opmærksom på balkoner, der har råddent træværk. Sker der en personskade,  
på grund af et dårligt træværk, er det tvivlsom om forsikringen dækker. Træværket skal  
være vedligeholdt. 
 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og overgav ordet 
til formanden. 
  
Karl-Erik Lok takkede Alan Fyrstenberg for hans indsats samt for god ro og orden under 
generalforsamlingen og oplyste, at næste års 
 

Arbejdsdag er lørdag, den 21. april 2018 
 

Generalforsamling er søndag, den 22. april 2018 
 
 
 
 

____________________________________       ____________________________________ 
                Alan Fyrtenberg, dirigent       Karl-Erik Lok, formand 
 
 
 


