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Ejerforeningen Bro Strand  
____________________________________________________________  
  

Bestyrelsesmøde  
Referat af bestyrelsesmøde nr. 03/2020, den 7/4 2020 kl. 18.00  
  

Indkaldt af:  Bestyrelsesformanden  
Deltagere:       John Lauritzen (JL), Per Hansen (PH), Claus Beck (CB), Bjarne Hjulmand (BH), Susanne Andersen 

(SA)  
Referent:  SA 
  

Dagsorden:  

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 29/2 2020  
2. Orientering omkring afholdelse af generalforsamling og arbejdsdag 
3. Status på vedligeholdelse af huse  
4. Status på vedligeholdelse af grønne områder  
5. Økonomi, administration og forsikringsforhold  
6. Tekniske installationer  
7. Evaluering af mødet  
8. Eventuelt  
9. Næste møde  

  

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 29/2 2020  
Der blev pga. Coronasituationen afholdt bestyrelsesmøde via skype. Referatet fra seneste møde blev derfor 
ikke fremlagt til godkendelse og underskrift.   

  

Ad 2. Orientering omkring afholdelse af generalforsamling og arbejdsdag 
Generalforsamling aflyses pga. Coronasituationen. Generalforsamling afholdes i efteråret. Dato meldes ud 
senere. Regnskab bliver fremlagt for revisor og herefter sendes dette pr. mail til medlemmerne. Ligeledes 
bliver formandens beretning sendt pr. mail til medlemmerne. 

Arbejdsdag aflyses pga. Coronasituationen. Der laves en liste over små arbejdsopgaver, som hvert medlem 
kan udføre. Listen bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Ad 3. Status på vedligeholdelse af huse 
Bestyrelsen informerer maler omkring hvilke huse der skal males i år.  
Maler får anvist af bestyrelsen, hvor mandskabsvogn kan placeres, i den periode hvor husene males. 
 

Ad. 4. Status på vedligeholdelse af grønne områder  
Plænen i området omkring etape 6 vil blive gennemgået af gartner mhp. udbedring. Gartner sørger tillige 
for følgende: Perlestensbelægning gennemgås, græskanter kantes af, volde mod marken slås og 
paradistræer gennemgås og døde træer fjernes, når vejret tillader det.  
Stensætning ved stranden gennemgås af gartner, når vejret tillader det. Badebro opsættes den 15/5 2020.  
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Ad 5. Økonomi, administration og forsikringsforhold  
Økonomi: Ingen bemærkninger 
Forsikringsforhold: Ingen bemærkninger.  
 
 
Ad 6. Tekniske installationer  
Internet: Energi Fyn har meddelt, at der etableres fiber i området.   
TV: TV- signal fra Boxer opsagt. Der er lavet ny aftale omkring TV-signal med Canal Digital. Kanaloversigt 
forefindes på hjemmesiden. 
 
Hjemmeside: www.brostrandpark.com (CB)   

Ad 7: Evaluering af mødet  
Mødet forløb med en positiv og konstruktiv dialog. Brug af Skype fungerede fint som løsning under 
Coronasituationen. 

   

Ad 8. Eventuelt  
Ingen bemærkninger. 
 

Ad 8. Næste møde  
Dato for næste bestyrelsesmøde aftales primo maj. 

  

Mødet hævet  

den 7. april 2020  

Susanne Andersen, referent  

  

  

  

  

 
  


