
1 
 

Ejerforeningen Bro Strand  
____________________________________________________________  
  

Bestyrelsesmøde  
Referat af bestyrelsesmøde nr. 07/2020, den 22/8 2020 kl. 10.00  
  

Indkaldt af:  Bestyrelsesformanden  
Deltagere:       Per Nielsen (PN), Per Hansen (PH), Claus Beck (CB), Bjarne Hjulmand (BH), Susanne Andersen 

(SA)  
Referent:  SA 
  

Dagsorden:  

1. Godkendelse og underskrift af referat  
2. Status på grønne områder  
3. Status på maling og vedligeholdelse af huse 
4. Økonomi  
5. Status på motionsredskaber og fibernet 
6. Status på vejbump 
7. Opstart af projekt vedtægtsændringer 
8. Evaluering af mødet  
9. Eventuelt  
10. Næste møde  

 
 

Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat  
Referatet fra seneste møde blev fremlagt til godkendelse og underskrift.   

 

Ad. 2.  Status på vedligeholdelse af grønne områder  
Pil ved søerne er beskåret. Højt ukrudt er fjernet i bede. Paradistræer gennemgås til efteråret. 
Der har været en forespørgsel fra et medlem på ønske om fældning af fyrretræer. Der fældes ikke for 
nærværende fyrretræer i området, er bestyrelsen enige om. 

 

Ad 3. Status på maling og vedligeholdelse af huse 
Maler har afsluttet malerarbejdet af husene der skulle males i år. 
Når husene var færdigmalede har bestyrelsen opfordret til, at ejerne giver en tilbagemelding til bestyrelsen 
(PH), hvis ejere oplever mangler ved malerarbejdet. Bestyrelsen har ikke modtaget nogle tilbagemeldinger 
vedr. mangler ved malerarbejdet. 
Gennemgang vedligeholdelsesstand af de huse der skal males i 2021, foretages af bestyrelsen ultimo 2020. 

 

Ad 4. Økonomi 
Økonomi i henhold til forventning.  
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Ad 5. Status på motionsredskaber og fibertilmelding 
Motionsredskaber er opsat på pladsen ved siden af tennisskuret. 
Status på fibertilmelding: der er aktuelt tilmeldt 50 huse. Der mangler tilmelding fra 36 huse. Disse 36 huse 
kontaktes via mail. 

  
Ad 6. Status på vejbump  
Nye hastighedsregulerende vejbump er monteret og godkendt af Politiet. Nye vejskilte er bestilt. Der er 
hastighedsgrænse på 20 km/t i området. 
 

Ad 7. opstart af projekt vedtægtsændringer 
Vi er påbegyndt beskrivelse af vedtægtsændringer. 
 

Ad 8: Evaluering af mødet  
Mødet forløb med en konstruktiv dialog.    

 

Ad 9. Eventuelt  
Ingen bemærkninger. 
 

Ad 10. Næste møde  
Dato for næste bestyrelsesmøde bliver 27/9-2020 kl. 13.00 hos BH (251). 

  

Mødet hævet  

den 22. august 2020  

Susanne Andersen, referent  

  

  

  

  

 
  


