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Ejerforeningen Bro Strand   
____________________________________________________________   
   

Bestyrelsesmøde   
Referat af bestyrelsesmøde nr. 03/2021, den 12/06 2021 kl. 10.00 – 13.00   
   

Indkaldt af:   Bestyrelsesformanden   
Deltagere:       Claus Beck (CB), Bjarne Hjulmand (BH), Peder Vædele (PV), Kristian Kaltoft (KK) og Christian la Cour (CC). 
Fraværende: Ingen 
Referent:   BH 
   

Dagsorden:   

1. Bordet rundt, præsentation og siden sidst 10:00 40 min Alle 
2. Godkendelse og underskrift af referat samt konstituering 10:40 5 min BH 
3. Opfølgning fra arbejdsdag og generalforsamling 10:45 25 min Alle 
4. Drøftelse af bestyrelsesopgaver og fordeling heraf 11:10 30 min Alle 
5. Kort status på vedligeholdelse af grønne områder 11:40 20 min PV 
6. Kort status på maling og vedligeholdelse af huse 12:00 20 min PV/CB 
7. Kort status på økonomi og forsikringer 12:20 20 min BH 
8. Mødeevaluering 12:40 5 min Alle 
9. Eventuelt 12:45 13 min Alle 
10. Næste møde 12:58 2 min Alle 

 
 
Ad 1. Bordet rundt, præsentation og siden sidst  
Alle bydes velkommen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig selv. Kort resume 
af nuværende beskæftigelse. Den uddannelsesmæssig baggrund samt karriereforløb og ambitioner for 
udvikling af ejerforeningen. Efter drøftelse og uddybende spørgsmål tages præsentationerne til efterretning.  

Nye bestyrelsesmedlemmer klædes på, så de kan begå sig effektivt i forhold til ejerforeningens processer og 
opgaver. 

 

Ad 2. Godkendelse, og underskrift af referat samt konstituering  
Referatet fra seneste møde blev fremlagt til godkendelse og underskrift.  

 

Ad 3. Opfølgning fra arbejdsdag og generalforsamling  
Refleksioner fra arbejdsdage og generalforsamlingen drøftes. Umiddelbart følgende forhold: 

• Ny ejerlejlighedslov trådte i kraft 1/7 2020. Forholdet undersøges af foreningens advokat (BH). 
• Rentokil aftale. De bekæmper ikke, men aftalen drøftes og vurderes fremadrettet (KK).  
• Skotrender. Inspektion, vurdering og evt. udbedring med tidl. tømrer (PV). 
• Husgennemgang inden maling. Fremadrettet tilstræbes, at vor tømrer medtages på råd (PV). 
• Standard priser på balkon udskiftning, maling af ekstra hegn indhentes (PV).  
• GF inden udgangen af april. Fremover forventes generalforsamlingen afholdes iht. vedtægt (BH). 
• Arbejdsdag (Kend din nabo) gerne ultimo maj, da konfirmationer er afviklet og vejret bedre (CC). 
• Andre sociale arrangementer, evt. Sct. Hans arrangement, overvejes fremadrettet (CC).   
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Ad 4. Drøftelse af bestyrelsesopgaver og fordeling heraf 
Bestyrelsesopgaverne og fordelingen heraf drøftes. Der aftales følgende fordeling af bestyrelsesopgaver: 

• PV: (1) vedligeholdelse af huse, (8) badebro, (7) øvrigt tilsyn 
• CC: (15) økonomistyring, (4) fælles arbejdsdag (sociale arrangementer), (6) referater 
• KK: (3) grønne områder, (9) teknisk tilsyn 
• CB: (10) affaldshåndtering, (11) hjemmeside, (12) nyhedsbreve, (5) dokumentstyring 
• BH: (13) generalforsamling, (14) formandens opgaver, (2) forsikringer 

Det aftales, at de områdeansvarlige tager kontakt til Per Hansen (199), og fagentreprenørerne for at meddele 
ansvarsoverdragelsen. Forhåbningen er, at overdragelsen sker uden tab af vigtig viden.  

 

Ad. 5.  Kort status på vedligeholdelse af grønne områder 
Græsarealet ved etape 6 omlægges først i efteråret 2021 (KK). 

Hækken omkring affaldsstationerne hæves (KK). 

Græsarealet klippes ugentligt og Holmegård kontaktes så der tilføres perlegrus på kørearealerne (KK). 
Husejerne varsles via nyhedsmail, så biler mm. kan flyttes (CB). 

Etablering af el-lade stationer til elbiler undersøges og afdækkes (PV). 

Henvendelsen fra Middelfart Kommune om Kystsikringen drøftes. På det foreliggende grundlag vurderes, at 
kystsikringen betalt af nabogrundejerforeningen ikke får negativ betydning for vort strandareal eller 
skråning. Derfor meddeles Middelfart Kommune, at vi ikke har indvendinger (BH).   

Enkelte kloakdæksler er kørt i stykker. Niels (105) vil gerne forstå udskiftning, såfremt vi indkøber det 
nødvendige materiale (KK).  

Etablering af el-udtag på gadelamper drøftes. Det undersøges nærmere (KK).  

Etablering af nødvendige installationer for toiletvogn ved tennisbane drøftes. Det undersøges nærmere og 
tilbud fra vvs- og elinstallatør indhentes (KK). 

Tilkørselsforholdene via nuværende indkørsel til vort område drøftes. Dialog med Middelfart Kommune 
igangsættes, når afgørelse om ansøgning om ekstra indkørsel foreligger (BH).  

Klipning af hegn indtil marken ud for hus 247-253 drøftet. Det blev stoppet efter henvendelse fra naboen. 
Der tages kontakt, så klipningen kan afsluttes tilfredsstillende (KK og BH). 
 

Ad 6. Kort status på maling og vedligeholdelse af huse  
Maleren har været udfordret pga. vejret. Så malebehandlingen er først lige igangsat. Husejerne opfordres til 
at holde terrasser fri for havemøbler, så maleren kan arbejde uhindret. Der forventes, at der males i følgende 
rækkefølge 75-85, 119-121 og derefter 87-109. 

Der indhentes pris på indvendig malebehandling (PV). Per Hansen (199) kan evt. hjælpe. 

Rækværk langs Strandgårdsvej planlægges malet i august (PV).  

 

Ad 7. Kort status på økonomi og forsikringsforhold 
Saldobalance og kontokort pr. 10/6 2021 er gennemgået. Indestående på konto udgør aktuelt 550 t.kr. Ingen 
yderligere bemærkninger. Ingen bemærkninger til forsikringsoversigt. 

Årsrapport for 2020 lægges på vor web-site (CB).   
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Ad 8: Evaluering af mødet   
Mødet forløb med en konstruktiv dialog.     

  

Ad 9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
 

Ad 10. Næste møde   
Dato for næste bestyrelsesmøde aftalt til 6/7-2021 kl. 18.30 hos KK (67).  

 

Den 12. juni 2021 

Bjarne Hjulmand, referent  

 


