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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 10/11 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: Ingen. 

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 

I 2019 males husene 47-57 og 187-201. Tømrer har gennemgået husene for fejl og mangler, og liste fremsendes til husejer 
med besked om udbedring inden 1. april 2019. Ultimo marts 2019 følges op på husene. Malebehandlingen vil herefter 

udføres i månederne april, maj og juni 2019 afhængig af vejrforholdene. Maleplan på web-siden opdateres (JL). 

 
Skotrender udbedres for de næste 14 huse. I løbet af kort tid opsættes stilads. Herefter er det planen, at alle skotrender 

udbedes indenfor 2-3 år (JL).  

 

Topbrætte på plankeværk, der afskiller terrasser på to sammenbyggede huse udskiftes til vedligeholdelsesfri zink. 
Udbedringen udføres foreløbig for 14 huse. Herefter er det planen, at alle plankeværk udbedes indenfor 2-3 år (JL). 

  

Skorsten inddækning er utæt ved enkelte huse. Forholdet afventer status (JL). 
 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 
Trappen mod stranden er undermineret. Holmgård bestilles til en vurdering af skadens omfang (PH). 
 

Affaldscontainere vaskes den 22/11 2018, og herefter én gang årligt. Det kordineres med HEW og Middelfart kommune 

(CB). 
 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Saldobalance og kontokort pr. 9/11 2018 gennemgået. Indestående på Nordea konto udgør ca. t.kr. 391. 
Herudover ingen bemærkninger. 
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Forsikringsforhold. Forhandlingsmøde med mægler den 6/12 2018. Herudover ingen bemærkninger.  

 
Lokalplan og øvrige forhold. Aftale omkring tilsyn af hjertestarter indgås (BH). Herudover ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 
Radio & TV. Ingen bemærkninger.  
 
 
Internet. Projektet Sky-Wire. Leverandøren er nu klar med levering af hurtigt internet. Det bestilles på: www.skywire.dk/bro-
strand-park  

 

Web-site. Opdatering iværksættes (CB). 
 

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 5/1 2019, kl. 10:00 (hos BH). 

 

Mødet hævet. 
Bro Strand, den 2. december 2018 
Bjarne Hjulmand, referent 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


