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Ejerforeningen Bro Strand   
____________________________________________________________   
  

Bestyrelsesmøde   
Referat af bestyrelsesmøde nr. 06/2021, den 3/11 2021 kl. 18.30 – 21.00   
   

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

Dagsorden:   

1. Bordet rundt og siden sidst 10 min BH 
2. Godkendelse og underskrift af referat   5 min BH 
3. Status på vedligeholdelse af grønne områder 35 min KK/CB 
4. Status på maling og vedligeholdelse af huse 35 min  PV 
5. Status på økonomi og forsikringer 35 min CC/BH 
6. Mødeevaluering   5 min Alle 
7. Eventuelt 23 min Alle 
8. Næste møde   2 min Alle 

 
Ad 1. Bordet rundt og siden sidst  
Siden sidst har der været ro om foreningen. Det opleves som om, at det umiddelbart fungerer godt. 
 
Ad 2. Godkendelse, og underskrift af referat  

Referatet fra seneste møde blev fremlagt til godkendelse og underskrift. 
 
Ad. 3.  Status på vedligeholdelse af grønne områder (hvor andet ikke er nævnt, er ansvarlig KK) 
Vi har idag modtaget tilbud fra den nuværende leverandør Holmegaard og et alternativ. Efter en nærmere 
gennemgang af materialet tages stilling til leverandøren de næste 3 år. Vi orienterer, når der er nyt. 
Der er lagt ekstra perlesten som aftalt på generalforsamlingen. 
Rottebekæmpelse er opsagt. 
Vi ser på mulighed for at pleje søerne bedre.  
Vi indhenter tilbud på evt. robot-plæneklipper løsning. 
BH er i en god dialog med Middelfart Kommune omkring ny adgangsvej. Vi har ikke en endelig afklaring, 
men melder ud når der foreligger nyt. 
Bænke renoveres i løbet af vinteren (PV). 
 
Ad 4. Status på maling og vedligeholdelse af huse (hvor andet ikke er nævnt, er ansvarlig PV) 
Vi rykker endnu engang for tilbud på flytning af toiletvogn til tennisbanen. 
Kontrakten med maleren genforhandles for 2022. Her vil vi bl.a. drøfte mandskab, krav til el og perioder. 
Der skal skrives info til foråret til husejer for, hvad vi forventer i forbindelse med maling. 
I forbindelse med gennemgang af de huse, der skal males, sker gennemgangen af bestyrelsen den 13. 
november fra kl. 10:00. 
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Ad 5. Status på økonomi og forsikringer  
CC gennemgik den økonomiske status og fremhævede de væsentligste elementer. 
Det ser fornuftigt ud, og vi regner med at budgettet holder. 
Likviditeten er god. 
Vi tester prisen på forsikring. 
 
Ad 6: Evaluering af mødet   
Mødet forløb med en konstruktiv dialog.     
 
Ad 7. Eventuelt 
Intet behandlet. 
 
Ad 8. Næste møde   
Dato for næste bestyrelsesmøde aftalt til 5/1-2022 kl. 18.30 hos KK (67).  

 

Den 3. november 2021 

Christian la Cour, referent  

 


