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Ejerforeningen Bro Strand

Bestyrelsesmøde
Referat af møde den 11/8 2012 kl. 10.00

Indkaldt af: Bestyrelsesformanden.

Deltagere: Karl-Erik Lok(KEL), John Lauritzen(JL), Erland Wanscher(EW) og Bjarne Hjulmand(BH).

Fravær: Per Hansen(PH)

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

Referatet blev løbet igennem, hvorefter det blev godkendt.

Ad 2. Vedligeholdelse af huse

Nye skader på rækværk omkring søer udbedres (KEL).

Malearbejdet af husene forløber som planlagt (EW). Skraldestativer gennemgås og males efter behov (EW). Bord og

bænk ved volleyboldbane oliebehandles (EW). Nødvendig maling af skorstene foretages (EW).

Tilbud på plexiglas til montering på balkon indhentes (KEL). Rækværk, stolper og dæk i husenes balkon udskiftes efter

aftale (KEL). Tilbud på kryds indhentes (KEL).

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder.

Badebroen planlægges optaget ultimo september 2012. Arbejdet udføres af Buch & Sønner (KEL). Sten på stranden

samles på ny så strandtange udvides. Arbejdet udføres af Buch & Sønner (KEL).

P.t. er der tilstrækkelig vand i vore søer. Søen ved hus 37 er dog ikke et kønt syn. Forskellige forslag drøftes. Det

besluttes, at indhente fagkyndig ekspertise (KEL).

Middelfart Kommune har godkendt vor ansøgning omkring etablering af asfaltvej fra hus 205 til 225. Arbejdet forventes

udført foråret 2013. Opdateret tilbud indhentes (KEL).

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold

Økonomi. Bankkonto i Nordea, saldobalance samt kontospecifikationer blev gennemgået. Restance fra to husejer på

kontingentet for 2. halvår 2012, eller kr. 12.000. Forholdet følges op af administrator. Erstatningsbeløb fra Middelfart
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Kommune endnu ikke modtaget. Der rykkes på ny (KEL). Ejerforening har modtaget opkrævning på selvrisiko. Forholdet

undersøges nærmere (PH).

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger.

Ad 5. Tekniske installationer

Radio og TV. Signalet på NRK1, NRK2, Eurosport og EuroNews er til tider dårligt. Der arbejdes på udbedring (JL).

WiFi Internet. Ingen bemærkninger.

Web-site. Siderne gennemgås løbende for fejl og mangler (BH). Såfremt en husejer mangler oplysninger eller ser fejl på

vor web-site bedes det meddelt på mail:admin@brostrand.dk.

Ad 6. Eventuelt

Arbejdsdag og generalforsamling i 2013 er henholdsvis aftalt til den 20. og 21. april 2013.

Ad 7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde aftalt til 24/10 2012, kl. 17:00 hos KEL.

Mødet hævet.

Bro Strand, den 27. august 2012

Bjarne Hjulmand, referent


