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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 2/9 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: 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 

Maling af huse i 2017 er udført efter planen. Husejere opfordres til at udbedre råd i balkon mm. inden malebehandling. 

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

 

Maling af stakit ved hus 19-23 drøftes og udskydes til 2018.  

 

Liste over reparationer i skotrender, inddækningen og tagpap er udarbejdet. Mindst to tilbud indhentes på arbejdet (CB & 

JL). 

 

Gummislange på lejeplads udskiftes (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). 

 

Gartnere klipper hæk mod nabo Costa del Bro (PH). Stub og piletræer ved søerne fjernes (PH). Græs ned mod søerne 

på anden side af hegn slås. 

 

Fliselægning af gangsti mod strand og fliseplads ved strand udføres i uge 36 (PH). 
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Storskrald afleveres på affaldsplader i Middelfart Kommune. Nyhedsbrev udsendes med oplysning omkring placering 

(AM). Affaldsstationen ved indkørslen anvendes af beboer uden for vort område. Det søges begrænset ved 

oplysningskampagne, kæde og skiltning (CB & JL). 

 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Saldobalance og kontokort pr. 28/8 2017 gennemgået. Indestående på Nordea konto udgør ca. t.kr. 468. 

Likviditetsbeholdningen er tilfredsstillende resten af året. Restance fra hus nr. 23 og 89. De rykkes for anden gang.  

 

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

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

Projektet Sky-Wire. Juridisk vurdering af kontraktudkast indhentet hos Lis Hævdholm. Kontrakt underskrevet og tidsplan 

udarbejdes (JL). 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 28/10 2017 kl. 10.00 hos SA (41).  

 

Mødet hævet. 
Bro Strand, den 2. september 2017 

Bjarne Hjulmand, referent 


