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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 28/10 2017 kl. 10.00 
 
Indkaldt af: Bestyrelsesformanden. 

Deltagere: John Lauritzen(JL), Per Hansen(PH), Allan Madsen(AM), 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 (19-45) i 2018 drøftes. Det besluttes, at husene gennemgås af vor tømrer i løbet af efteråret 2017. 

Reparationsliste fremsendes på mail til den enkelte husejer, der skal udbedres inden malebehandling. Nyhedsbrev 

udsendes til husejere, der skal have malet i 2018 (JL & AM). 

 

Fjernelse af stakit ved hus 19-23 drøftes, men beslutning udskydes til 2018 (JL & AM).  

 

Reparationer af skotrender, inddækningen og tagpap udbedres i løbet af efterår 2017, eller vinter 2017/2018. 

Skorstensinddækning af huse gennemgået af tømrer. Tilbud indhentes (JL & AM). 

 

Gummislange og råd i træværket på lejeplads udskiftes. Udbedres af lejepladsleverandør i 2018 (JL). 

 

Det er konstateret råd i flere topbrætte på det plankeværk, der afskiller terrasser på to sammenbyggede huse. Over en 

årrække planlægges dette udskiftet af ejerforeningen til en vedligeholdelsesfri zink løsning. Pris indhentes (JL). 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 
Tilbud på renovering af tennisbane indhentes (JL). 

 

Indkørsel til fællesområde, strand og bådplads skal ske via Søvej Grundejerforeningen Bro Strandgaard. Gartner 

gennemgår volde mm. i området, og om nødvendig efterplanter (PH). 

 

Bestilling af ekstratømning foretages årligt (CB). 
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Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Saldobalance og kontokort pr. 28/10 2017 gennemgået. Indestående på Nordea konto udgør ca. t.kr. 305. 

Likviditetsbeholdningen er tilfredsstillende resten af året. Restance fra hus nr. 89. 

 

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 
Radio & TV.  
Ingen bemærkninger. 
 
Internet.  

Projektet Sky-Wire. Efter uge 45 udskiftes forstærker og klargør installationer i området. Forventet opstart ultimo 2. kvt 

2018. Nyhedsbrev omkring tidsplan og det videre forløb udsendes (AM & JL) 

 

Web-site.  

Web-siden ajourføres med udløbsdato af nyheder.  

 

Ad 6. Eventuelt 
Arbejdsdag og generalforsamling er aftalt til henholdsvis den 21. og 22. april 2018. 

 

Ad 7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde aftales til den 6/1 2018 kl. 10.00 hos BH (251).  

 

Mødet hævet. 
Bro Strand, den 28. oktober 2017 

Bjarne Hjulmand, referent 


