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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 25/8 2018 kl. 10.00 
 
Indkaldt af: Bestyrelsesformanden. 

Deltagere: John Lauritzen(JL), Per Hansen(PH), Claus Beck(CB), Susanne Andersen(SA), og Bjarne Hjulmand(BH). 

Fravær: Allan Madsen(AM). 

Referent: BH.  
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
2. Vedligeholdelse af huse  

3. Vedligeholdelse af grønne områder  

4. Økonomi, administration og forsikringsforhold  
5. Tekniske installationer   

6. Eventuelt 

7. Næste møde  
 

Ad 1. Godkendelse af referat fra seneste møde 
Referat fra seneste møde blev fremlagt og godkendt. 
 
Ad 2. Vedligeholdelse af huse 

Maling af huse i 2018 er afsluttet tilfredsstillende. Maleplan på web-siden opdateres (JL). I 2019 males husene 47-57 og 
187-201. I efteråret 2018 vil vor tømrer gennemgår husene for fejl og mangler. Liste udarbejdes og fremsendes til husejer 

med besked om udbedring inden 1. april 2019. Malebehandlingen vil herefter udføres i månederne april, maj og juni 2019 

afhængig af vejrforholdene.  
 

Skotrender er udbedret for 16 huse. Det er planen, at alle skotrender udbedes indenfor 2-3 år. Foreløbig udbedes 

skotrenderne i de næste 14 huse. 

 
På stakit langs Strandgårdsvej ved hus 19-23 opsættes efeu eller vedbend på galvaniseret rivenet i forbindelse med 

arbejdsdagen 2019 (PH).  

 
Skorsten inddækning er utæt ved enkelte huse. Vi har besluttet udbedring af inddækningen i et hus. Herefter tages 

forholdet op til overvejelse (JL). 

 
Topbrætte på plankeværk, der afskiller terrasser på to sammenbyggede huse udskiftes til vedligeholdelsesfri zink. 

Udbedringen udføres foreløbig for 14 huse.  

 
Til brug for håndværkere og gartner indhentes pris på toilet i tilknytning til tennisskur (JL). Samtidig vurderes, hvorvidt 

løsningen er optimal fremadrettet.  
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Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 
Gartner gennemgår samtlige volde og beplantninger i området. Nødvendig efterplantning foretages i efteråret 2018 (PH). 
Samtidig har vi i bestyrelsen drøftet omfanget af fyrtræer i vort område. Umiddelbart vurderes ingen behov for beskæring 

p.t., men træerne vokser hvert år.   

 
Perlestenene i kørselsområdet er fastkørt efter en tør sommer. Gartner bestilles til at rive, særligt i sving (PH). Vi har 

observeret, at der holdes på græsset. Bestyrelsen vil gerne opfordre til, at det undlades. 

 
Pullerter opsættes på nedkørslen mod vor strand, så adgangen til stranden kontrolles. Omfanget af siv i søerne drøftet.    

 

Trappen mod stranden er undermineret. Buch & Sønner & Holmgård bestilles til en vurdering af skadens omfang (PH). 
 

Blomster langs sti mod strand drøftet.  

 
Affaldscontainere vaskes 1 gang årligt. Fremadrettet bør det kordineres med HEW og Middelfart kommune. Bestilles i 

efteråret 2018 (CB). 

 
Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Saldobalance og kontokort pr. 25/8 2018 gennemgået. Indestående på Nordea konto udgør ca. t.kr. 525. Nordea 

har meddelt, at foreningens kontoen fremover koster kr. 480 årligt.  

 
Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.  

 

Lokalplan og øvrige forhold. Ingen bemærkninger. 
 

Aftale omkring tilsyn af hjertestarter indgås (BH). 

 
Ad 5. Tekniske installationer 
Radio & TV. Ingen bemærkninger. Nyt TV-modul bestilles (JL). 
 
 
Internet. Projektet Sky-Wire. Der orienteres om status (JL). Deadline kommunikeres til samarbejdspartner. Levere 

produktet inden næste bestyrelsesmøde 3. uger.  

 
Web-site. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 6. Eventuelt 
Arbejdsdag og generalforsamling er aftalt til henholdsvis den 27. og 28. april 2019. Arbejdsdag og generalforsamling er 

aftalt til henholdsvis den 25. og 26. april 2020. (Ingslev forsamlingshus) 

 
Ad 7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde aftales den 27/10 2018, kl. 10:00 (hos PH). 

 

Mødet hævet. 
Bro Strand, den 2. september 2018 

Bjarne Hjulmand, referent 


