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Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bro Strand 

Søndag den 20. april 2008  

i Brenderup Forsamlingshus 

 

Referat 
 

Bestyrelsen:  Karl-Erik Lok  (KEL)  Hus nr. 49 
  Erland Wanscher (EW)  Hus nr. 27 
  Poul Lorentzen (PL)  Hus nr. 195 
  Per Hansen (PH)  Hus nr. 199 
  Uffe Kærup (UK)  Hus nr. 189 
  Alan Fyrstenberg (AF)  Administrator 
 
  Deltagelse fra 38 huse, i alt 69 deltagere. 
 
Dagsorden iflg. vedtægter: 

 
1.Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Haaning Thomsen (111). 
2.Formandens beretning v / Karl-Erik Lok (49) 
3.Fremlæggelse af regnskab 2007 v / Alan Fyrstenberg (Administrator)   
4.Fremlæggelse af budget 2008/2009, samt fastlæggelse af kontingent for det 

      kommende år v / Per Hansen(199) 
  5.Valg til bestyrelse: 
 
    Best. medlem Poul Lorentzen (195) modtager genvalg 
    Best. medlem  Uffe Kærup (189) modtager ikke genvalg 
 
    Best. Suppleant                 Bjarne Hjulmand (251) modtager genvalg 

  Best. suppleant John Lauritsen (71) modtager genvalg 
 
  Forslag til evt.nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter ønskes formanden  
  i hænde senest den 13.april. 
  Bestyrelsen foreslår Bjarne Hjulmand til nyt bestyrelsesmedlem. 

 
  6. Valg af revisor Claus Hansen (97)  modtager genvalg 
      Valg af revisor suppleant  Anny Hansen (197) modtager genvalg
  
  7. Indkomne forslag:  
                       Forslag fra bestyrelsen. 

    Stillingtagen fra generalforsamlingen til bestyrelsens arbejde, for at 
    opretholde de gældende vedtægter og beslutninger truffet på general-
    forsamlingerne. 

  8. Eventuelt 
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1..Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Haaning Thomsen (111). 

 
Ole Haaning Thomsen blev valgt. 
Referent: Susanne R. Hansen valgt 
 
2. Formandens beretning v / Karl-Erik Lok (49) 
 
Først velkommen til den 5.ordinære generalforsamling i GF Bro Strand. 
Særlig velkomst til dem, der er her for første gang, det være sig nye boligejere eller dem der ikke tidligere 
har haft mulighed for at deltage. 
 
Vi har nu alt tilplantet i det sidst etablerede område, så nu er det vedligeholdelse og evt. nye tiltag, hvis 
der kommer gode forslag til ændringer eller forbedringer af det eksisterende. 
 
Der blev efter sidste års ordinære GF afholdt en ekstraordinær GF, for at godkende vedtægtsændringer, 
der ikke på den ordinære GF, grundet deltagerantallet, kunne godkendes. 
Ændringerne er indført i vores vedtægter, der er udsendt primo dette år. 
Bl.a. blev der ændret i betalingsterminer til foreningen, men grundet en forglemmelse er dette først 
gennemført med virkning for dette år. 
 

Angående vores internetmodtagelse, er der stadig problemer, og dette til trods, at der er opsat ekstra 
antenne på hus 219, og antennen på antennemasten er forlænget med 2m. Det er primært huse i området 
ved den høje antennemast, der har problemer. 
Tilsyneladende kan det ikke blive bedre med det nuværende system, så bestyrelsen er meget åben for 
gode forslag, til forbedring eller til noget alternativt, hvis der er noget. 
 
Der blev på GF sidste år vedtaget retningslinier for hvad der må foretages udenfor huset. 
Det har vist sig meget vanskeligt at opretholde, da der er enkelte boligejere, der mere eller mindre bevist 
tilsidesætter disse retningslinier. 
Nu er det altid vanskeligt, at definere alt, hvorfor det også for bestyrelsen kan være vanskeligt i visse 
situationer, at afgøre, om der kan dispenseres for tiltag, der ikke på forhånd er godkendt. Derfor vil der 
senere blive vist billeder af installationer, hvor bestyrelsen har været i tvivl, og her beder GF tage stilling. 
I et enkelt tilfælde angående plankeværk, har vi i bestyrelsen set os nødsaget til at tage advokathjælp, for 
på denne måde forhåbentlig, at få løst problemet. I dette tilfælde, har husejeren helt bevist overtrådt det 
vedtagne regelsæt for opstilling af plankeværk, selv om han var blevet underrettet under opførelsen. 
 

Siden sidste GF er der sket forskellige forbedringer eller ændringer, som dog alle er refereret i 
bestyrelsens referater, men jeg vil lige nævne nogle ting. 
- Cylindre er omkodet, hvor vi har haft adgang, så det ikke mere er muligt med en hovednøgle, at komme 
ind i husene. 
- Skraldespandsstativerne er nu færdige, selv om det tog nogen tid. 
Der er etableret vandstik til vores gartner. 
- Træerne på højre side før indkørslen til området er udtyndet og beskåret. 
- Der er af fremstillet en skitse, for bedre forståelse af retningslinier for udvendige tiltag, som nu findes på 
vores hjemmeside. Dette er med tak modtaget fra Karlo Aksel Kromann (239). 
- Ligeledes har Kromann fået fremstillet en skitse over hele området, som uddeles til alle deltagende 
husejere.  
-  Der er fjernet de dyre Tv-kanaler, som besluttet på sidste GF. Dette kan vi komme tilbage til senere i 
dag under evt.. 
-  Forsikringbetingelser er ændret, så vi har fået en væsentlig reduktion i præmien, mod en større 
selvrisiko. PH vil informere nærmere om dette. 
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-  Grundet det meget dårlige vejr i efteråret, blev der overhovedet ikke malet, så der er et stort efterslæb, 
som vi håber, kan indhentes i dette år. Derfor opstartes maling af husene allerede her i foråret, hvis vejret 
altså tillader det. 
-  De 2 ældste søer skulle oprenses og gøres dybere, men også dette arbejde er forsinket, grundet det 
meget fugtige vejr. Årsagen er, at vi for at det ikke skulle blive for dyrt, har satset på at få en lastbil med 
kran/grappe til at udføre arbejdet. Dette betinger dog, at bilen kan køre helt frem til vandkanten, og dette 
kræver en hård bund, så enten skal det være frost eller meget tørt. 
-  Der er også foretaget en større reparation af vejene, og opstilling af vejchikaner. Vi kan her et år senere 
konstatere, at vejene igen er dårlige, og kan kun endnu engang henstille, at man kører langsomt gennem 
området. Dette både for vejenes skyld, men sandelig også for de boligejere, der har hus ud mod den meget 
befærdede indkørselsvej.  
-  De første 24 huse i området er snart 5 år gamle, hvorfor der skal foretages det obligatoriske 5-års 
eftersyn. I den forbindelse har bestyrelsen hyret en professionel til at bistå, således at vi sikrer, at alle 
formaliteter overholdes. 
Samme procedure vil blive fulgt for de efterfølgende områders 5-års eftersyn.   
 

Kommentarer til beretningen: 
 

103: Jes Jessen. I hvilke huse virker Internet ikke?   
KEL: Planen er at få professionel bistand til at løse problemet. Vi vil gerne vide hvem der  
ikke kan modtage. 
71: John Lauritsen, gadelys hvorfor slukker det kl. 22.00 og tænder igen kl. 01.30- 
PL: Dette er ændret, nu slukker lyset kl. 00.15 og tænder igen kl. 05.30 
 

 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskab 2007 v / Alan Fyrstenberg (Administrator)   
 
Alan Fyrstenberg gennemgik regnskabet for 2007. 
 
Der var ingen kommentarer, hermed var regnskabet godkendt. 
 
4. Fremlæggelse af budget 2008/2009, samt fastlæggelse af kontingent for det kommende år 

    v/Per Hansen(199) 

 
Per Hansen gennemgik budgettet og fortalte, at der er foretaget enkelte tiltag. Bl.a. er forsikringen blevet 
billigere ca. 20.000 pr. år., imod at selvrisikoen er hævet. Selvrisikoen er på kr. 8.700,00 1. gang skaden 
sker, og dette er vel at bemærke for alle huse, hvis der er skader af samme årsag på flere huse. 
Husejerne skal huske, at anmelder man en skade skal man oplyse det der faktisk er sket, så det ikke 
misforstås af forsikringsselskabet, som vejrligsskade, hvis der ikke er tale om dette. 
Man kan se på hjemmesiden, hvordan man anmelder skader. 
 
Beløbet som før var oplyst som græsslåning omfatter fremover også vejbelægning m.m..  
 
Kontingentet for 2009 foreslås sat ned til kr. 8.600,00. 
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Kommentarer til budget: 
 
 57: Rikke Knudsen, Kunne man ikke fortsætte med samme kontingent og så bruge det 
       overskydende til bedre TV kanaler. 
 85: Arne Hansen, Kan man få noget at vide, aner ikke en pind om hvad der sker. Har ikke 
       adgang til Internet. 
 KEL: Igen ville formanden have at vide, hvem der ikke har adgang til Internet, så de kan få 
           tilsendt materiale pr. post. 
 69: Internet kan ses på biblioteket. 
 229: Hans Sørensen, Kunne man ikke fortsætte med uændret kontingent, i stedet for at sætte 
         ned det ene år og op det næste år. 
 
Dette forslag gav anledning til afstemning, så ved håndsoprækning blev det vedtaget at fortsætte med 
uændret kontingent. 
 
Budget for 2009 blev herefter godkendt. 
 
5. Valg til bestyrelse: 

 
Formand Karl-Erik Lok (49) og bestyrelsesmedlem Poul Lorentzen (195) blev genvalgt. Bestyrelsen 
havde foreslået Bjarne Hjulmand (251), som nyt medlem i bestyrelsen og han blev enstemmigt valgt.  
Margit Møller Thomsen (111) blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
John Lauritsen (71) fortsætter som 1. suppleant. 
 
6. Valg af revisorer 

 
Revisorer Anny Hansen (197) og Claus Hansen (97) blev genvalgt. 
 
7. Indkomne forslag 
 
Der var ikke kommet nogen forslag rettidig, men bestyrelsen har stillet et forslag. 
 
Bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingen til at godkende, at man fortsætter med at opretholde de 
gældende vedtægter og beslutninger truffet på generalforsamlingerne. 
 
Der skal jo ikke herske nogen tvivl om, at sagen med plankeværket er en træls opgave, og man er nu nødt 
til at gå til advokaten for at komme sagen til livs. 
 
Kommentarer til forslaget fra bestyrelsen: 
 
229 Hans Sørensen: Når man er startet på sådan en sag skal den køres til dørs. 
55 Svend Amlund: Da vi alle har købt hus under forudsætning af, at følge de regler der er sat er der ingen   
      vej udenom.  
243 Per Mørkhøj: Reglerne er og skal være ens for os alle. Forslag til bestyrelsen om at lave et ensrettet  
       regelsæt tilgængelig for alle.  
 
Bestyrelsen: Paraboler er også et problem, men det er ikke bestyrelsens opgave at få dem fjernet, det er 
den enkelte husejer. Så når man opdager, at der er sat parabol op på eller ved sit hus, skal den fjernes. 
Varmepumper er også ok, hvis det laves ordentligt, som f.eks. ved hus 229 eller 231. 
 
103 Jes Jessen: Brændestak er også ok, bare det er stakket ordentligt. 
225 Hans-Erik Rasmussen: Paraboler er ikke ok. 
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Bestyrelsen: Der hersker ikke nogen tvivl om, at bestyrelsen det sidste halve år har brugt meget tid på at 
få en ordning omkring polakker, men da de fleste polakker har lejet huse gennem MOB, er der ikke den 
store hjælp at hente, da Torben Jersild fra MOB ikke kan forstå problematikken, da han mener at vores 
område ville blive forringet hvis ikke han udlejede til dem.  
 
Det som vi vil opfordre jer ejerne til er, at fortælle jeres udlejningsbureauer, at i ikke vil udleje til firmaer, 
da polakkerne lejer husene gennem de firmaer de arbejder for. 
 
57 Rikke Knudsen: Vi skal bo her i området i lang tid, så vi så da gerne at der blev gjort noget ved polak 
problemet. 
115 Lissi Rasmussen: Jeg er ligeglad med hvor de kommer fra, de skal bare følge de regler der er. 
 
Der var en livlig debat omkring polakker, paraboler etc., som vi nok ikke kommer til livs lige med det 
samme. Men der arbejdes fortsat. 
 
8. Eventuelt 
 
23 Forslag: Hvordan kan man sikre skrænten ved vandet? Det vil bestyrelsen se nærmere på. 
 
121 Forslag: Lave et plantebælte mellem husene hvor der er fjernet en sti. Bestyrelsen siger nej til 
forslaget. Åbne for alle TV kanaler. Bestyrelsen siger nej til forslaget, da det blev drøftet på sidste 
generalforsamling. 
 
Bestyrelsen har et hængeparti: Der mangler fortsat sand på tennisbanen, men man venter på bygherren af 
banen, som skal bistå med hvor meget sand der skal være på sådan en bane. 
 
Ved uheld på vores fællesareal i den gamle afdeling ved vandet, hvem har da det juridiske ansvar. Det har 
den der færdes der, da der er sat skilte op med færdsel er på eget ansvar. 
 
229 Marianne Larsen: Der mangler af og til vand i søen ved de sidste nye huse. PL svarede, at det må de 
lære at leve med, da det er jordbunden der bestemmer hvor meget vand der er.  
 
69 Ole: Sidste sommer badede der børn i søen, mens forældre så på. Er det ikke uforsvarligt. Bestyrelsen: 
Jo det er det, men sætter vi skilte op med badning forbudt har vi erkendt muligheden og kan derved evt. 
drages til ansvar. Det er en sø som alle kan se og det vil altid være gæsternes ansvar hvad deres børn 
foretager sig! 
 
215 Marianne Skov: Er det noget nyt omkring vej til Strandgårdsvej fra den sidste nye etape. KEL: Nej 
det er der ikke, vi har forhørt os ved den nye Middelfart kommune, men de vil ikke røre ved sager som er 
besluttet i andre kommuner. Vi prøver igen om nogle år. 
 
71 John Lauritsen: Er det ikke muligt at sætte en pap container mere op i området, da der tit ligger pap og 
flyder. PL: Igen er det den nye Middelfart kommune der ikke er så nem at have med at gøre. Men vi tager 
det op igen. 
 
243 Per Mørkholm: Kan man ikke ændre tv stationer som er i stereo til de stationer der bruges mest. 
F.eks. behøver BBC ikke at være i stereo, hvor der kunne være andre der var bedre at høre i stereo.  
EW: Der har været lynnedslag i antennen, hvorved der er faldet 2 kanaler ud. Antennefirmaet er i gang 
med at få antennen op at køre igen samt at få ændret div. indstillinger 
 
69: Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde rettidig, ellers kan 
de ikke behandles. 
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