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Ejerforeningen Bro Strand   
____________________________________________________________   
   

Bestyrelsesmøde   
Referat af bestyrelsesmøde nr. 09/2020, den 24/10 2020 kl. 10.00 – 12.00   
   

Indkaldt af:   Bestyrelsesformanden   
Deltagere:       Per Hansen (PH), Claus Beck (CB), Bjarne Hjulmand (BH), Ulrik Probst (UP) 
Fraværende: Ingen 
Referent:   BH 
   

Dagsorden:   

1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 27/9 2020 
2. Orientering om mail fra Susanne 
3. Kort status på vedligeholdelse af grønne områder 
4. Kort status på maling og vedligeholdelse af huse 
5. Kort status på fiber og adgangsvej 
6. Projekt vedtægtstilføjelse 
7. Evaluering af mødet 
8. Eventuelt 
9. Næste møde   

  
Ad 1. Godkendelse og underskrift af referat fra den 27/9 2020  
Referatet fra seneste møde blev fremlagt til godkendelse og underskrift.    

 

Ad 2. Orientering om mail fra Susanne   
Susanne Andersen (SA) har meddelt, at hun udtræder af bestyrelsen. Derfor indkaldes suppleant Peder 
Vædele (PV) som nyt bestyrelsesmedlem. Der er aftalt følgende fordeling af bestyrelsesopgaver: 

• UP og PH: vedligeholdelse af huse 
• UP og PH: forsikringer 
• PH: grønne områder 
• BH: fælles arbejdsdag og referater  
• CB: dokumentstyring og øvrigt tilsyn  
• CB: badebro, teknisk tilsyn, affaldshåndtering, hjemmeside og nyhedsbreve 
• BH: generalforsamling, formandens opgaver, økonomistyring  

 

Ad. 3.  Kort status på vedligeholdelse af grønne områder   
Holmegaard kontaktet for opfølgning og status på vedligeholdelse af grønne områder. Omlægning af 
græsareal, kantning af græs ved indgangsparti drøftet. Enkelte paradistræer fjernes eller udskiftes efter 
behov. Arbejdet forventes udført i november og december måned (PH).  

Nyhedsbrev om arbejdes udførelse udsendes i uge 44.   
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Ad 4. Kort status på maling og vedligeholdelse af huse  
Vi har gennemgået vedligeholdelsesstanden af de huse der skal males i 2021. Tilstandsrapport er udsendt til 
husejerne. Udbedringen af rådskader skal udføres inden udgangen af april 2021 (PH). 

 

Ad 5. Kort status på fiber og adgangsvej  
Alle 86 huse tilmeldt fiber. Den indvendige installation udføres af EnergiFyn og forventes afsluttet inden den 
1/12 2020 (BH). 
 
Nuværende affaldsløsning drøftet, men afventer melding fra Middelfart Kommune (BH).  
 
Middelfart Kommune er i proces med etablering af ny adgangsvej til biler mellem hus 221 og 223. Vi afventer 
yderligere (BH). 
 
   
Ad 6. Projekt vedtægtsændringer 
Udkast for ”Tillæg til vedtægter” om tilføjelser til huse mm. Oplæg til vedtægtsændring forventes behandlet 
på en ekstraordinær generalforsamling i november 2020 (alle).  
  

Ad 7: Evaluering af mødet   
Mødet forløb med en konstruktiv dialog.     

  

Ad 8. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
  

Ad 9. Næste møde   
Dato for næste bestyrelsesmøde aftalt til 30/11-2020 kl. 19.00 hos PH (199).  

 

Den 24. oktober 2020 

Bjarne Hjulmand, referent   
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