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Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Bro Strand 

Søndag, den 19. april 2015 kl. 13.00 

I Brenderup Forsamlingshus 

 

Referat 

 
Bestyrelsen:  Karl-Erik Lok   (KEL) Hus 49 

   Per Hansen  (PH) Hus 199 

   John Lauritzen (JL) Hus 71 

   Bjarne Hjulmand  (BH) Hus 251 

   Knud Jensen  (KJ) Hus 119 

   Allan Fyrstenberg  (AF) Administrator 

 

 

 

 

 

 

 

Formanden Karl-Erik Lok bød velkommen til Ejerforeningens 12. ordinære GENERALFORSAMLING.  

 

Herefter gik man over til dagsordenen. 

 

Pkt. 1.  a.  Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Alan Fyrstenberg. 

 

Da der ikke fremkom andre forslag, blev Alan Fyrstenberg valgt. 

 

                   b.  Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Margit M. Thomsen (111)). 

 

Da der ikke fremkom andre forslag, blev Margit Møller Th. valgt. 

 

Herefter blev ordet givet til dirigenten, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig i 

h.t. vedtægterne, herunder indvarslingen, der er sket pr. mail den 18.3.2015 samt udsendelse af 

regnskab og indsendelse af forslag. 

 

Stemmetællere blev valgt: Bolig nr. 51 og 103. 

 

Deltagere i generalforsamlingen: 52 fra 30 boliger samt administrator Alan Fyrstenberg. 

 

Pkt. 2.   Formandens beretning v. Karl-Erik Lok (49). 
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”Først vil jeg byde velkommen til grundejerforeningens 12. ordinære generalforsamling, og en 

speciel velkomst til evt. nye boligejere. 

Der skal rettes en tak til alle (48), der deltog i gårsdagens arbejdsdag. 

 

Kort om hvad der er sket i det forgangne år. 

 

Malerprogrammet følges, så der er malet 14 huse. Der er også malet skorstene efter nødvendig 

udbedring. 

 

Da der har været en del klager over indtrængen vand ved pejsen/skorstenen, er der opsat 

skorstenshætter på 20 huse, og der er foretaget skorstensinddækning på 6 huse, dette på den 

enkelte ejers regning.   

 

Der er udbedret skotrender på husene 19-51 og 195-201, dette på GF’s regning. 

 

Der er igen i 2014 fjernet en del af de store fyrtræer, der generede udsigten for boligejerne, så nu 

er der ikke mange tilbage. 

 

Som varslet sidste år, har vores gartner klippet hække, så vi nu har et ensartet indtryk af området, 

og dette arbejde vil blive fortsat. 

  

Der vil fortsat blive foretaget en gennemgang af alle huse, og en plan over nødvendig udskiftning 

vil blive udarbejdet, men det vil herefter være op til den enkelte husejer, at få et arbejde udført, 

og kan anvende den tømrer, der har priser på vores hjemmeside, eller finde et alternativ. 

Dette for at sikre, at hvis håndværkerfradraget genindføres, kan det fratrækkes på selvangivelsen. 

Skat kræver en faktura direkte til ejeren, og ikke med en fællesfaktura til ejerforeningen.   

 

Badebroen skal repareres, da den yderste sektion havde revet sig løs under et stormvejr.  

 

Tilretning af gennemgangen mellem husene 237 og 239 er nu udført efter aftale med ejeren af 

237. 

 

Efter inspektion af den store legeplads, blev der konstateret råd i store dele af konstruktionen, så 

enten skulle der foretages en større udskiftning af stolper m.m., eller vi skulle anskaffe en ny. 

Det sidste blev den løsning vi besluttede, så der er nu opstillet en helt ny legeplads i en væsentlig 

bedre kvalitet. 

 

Fogedsagen mod den ejer, der ikke havde betalt sine ydelser til foreningen, er nu afsluttet med 

tvangsauktion på ejendommen, og vi har fået det skyldige beløb. 

 

Vores forsikringer er flyttet fra Tryg til AIG gennem Erhvervsforsikring Danmark A/S, hvorved 

foreningen har sparet ca. kr. 30.000. 

 

Vi har også fået ny gartner, da de daværende har solgt deres firma til Holmegaards Anlægsgartner 

Aps, men det er de samme folk, der vil udføre arbejdet hos os, da de fortsætter i det nye firma. 
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Der er arbejdet videre med et alternativt affaldssystem, og vi er nu nået så langt, at vi her på 

generalforsamlingen kan præsentere bestyrelsens forslag på en løsning. 

Det bliver ikke et nedgravet system, som omtalt sidste år, men et overjordisk system, da det er 

væsentlig mere fleksibelt. 

 

Efter lidt justering i vinteren 2014, er TV anlægget blevet opdateret og fungerer nu som det skal. 

Der er endvidere mulighed for at modtage betalingskanaler fra Boxer TV. 

Det forudsætter at den enkelte boligejer indgår en aftale med Boxer TV. 

Oversigt over betalingskanaler kan findes på vores hjemmeside. 

 

TDC har etableret fiber forbindelse i området. Det indebar, at det blev muligt for os, at opgradere 

vores internet forbindelse fra 2 Mbit til 20 Mbit download. 

Det blev udført i februar i år, og fungerer nu med en tilfredsstillende hastighed. 

 

Slutlig vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen, for et godt samarbejde i det forgangne år, samt 

tak til Alan (65), der har udført et stort stykke arbejde med foreningens hjemmeside, og en ekstra 

tak til Knud for det arbejde han har udført, nu da han har besluttet at udtræde af bestyrelsen. 

 

Karl-Erik Lok  

Formand” 

 

Kommentarer til beretningen: 

 

Formanden præciserede ejerdelen, der tæller den grund bygningen ligger på. Resten af grunden er  

fælles. Terrassen er således til låns og tilhører som sådan ejerforeningen. 

 

Knud Jensen takker for bestyrelsesarbejdet. Der har været mange udfordringer, men dejligt at 

være med til at arbejde for området. Glad for samarbejdet. 

 

239  - anfører, at det er ejeren, der betaler grundskatter. Derfor må det være ejeren, der ejer 

grunden.  

KEL - Ejerne ejer den grund huset ligger på. Resten er fælleseje med ejerforeningens forpligtelse at 

vedligeholde. 

 

Ellers fremkom ingen kommentarer. 

 

Herefter blev Bestyrelsen’s beretning taget til efterretning med applaus. 
 
Pkt. 3.   Fremlæggelse af regnskab for 2014 v. Alan Fyrstenberg (Administrator). 

 

Alan Fyrstenberg gennemgik de enkelte poster i det med dagsordenen udsendte regnskab 2014. 

 

Kommentarer til regnskabet:  

Ingen. 
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Herefter blev regnskabet énstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Pkt. 4.  Fremlæggelse af budget for 2015, samt fastlæggelse af kontingent for året 2015 

        v. Per Hansen (199). 

       Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 7.000 halvårligt.  

 

PH gennemgik det fremsendte budgetforslag, herunder 

• Forsikringsskift, der resulterer en besparelse. Forsikringen dækker dog ikke hærværk, men 

det har der ikke været i området.  

      Såfremt ejerne bruger forsikringen, bedes man sende besked evt. pr. mail til bestyrelsen. 

             Aftalen med selskabet gælder, at der kun skal betales 1 selvrisiko, såfremt der er tale om   

             samme skade, f.eks. stormskade, vandskade e.l. Ved anmeldelse af sådanne skader, skal  

             man huske at anføre det overfor forsikringsselskabet. Det gælder nok ikke ved indbruds- 

             skader. 

 

• Internettet er blevet opgraderet. Indtægtssiden er dog ikke så stor. På sigt skal Internettet 

måske gives frit. 

 

• Elforbrug. Evt. gå over til LED-lys. 

 

• Myreproblem – De pågældende ejer skal klare det selv. Rentokil kan sagtens tilkaldes, men 

det koster ca. kr. 10.000.  

• Legeplads er udskiftet på grund af råd. Det ville koste Kr. 75.000 at sætte den gamle 

legeplads i stand, således at den sikkerhedsmæssigt kunne bruges. 

 

Den nye legeplads kostede omkring kr.  125.000.  Det er en udstillingsmodel. 

 

Kommentarer: 

 

111 - koderne til Internettet. Var midlertidigt taget af p.g.a. opgraderingen. 

243  - badebro. Mener at det er forkert at ofre penge på flydebroer i frit farvand. Foreslår at der 

arbejdes efter en ny model. 

PH -  Brugsværdien af flydebroer er stor. Hvis generalforsamlingen beslutter, at broen skal laves 

om til en fast bro, må man komme med et forslag. 

69  - om koderne til internettet. Når de genetableres, vil de blive de samme. 

         Ja blev der meddelt. 

Budgetforslaget indeholder forslag om uændret kontingentbetaling. 

239  - kr.  6.500 må være nok, da budgettet efter hans mening balancerer med det. 

PH – Budgettet hænger lige nøjagtig sammen. Kommer der så en ekstraordinær udgift, skal der 

indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Det vil ikke blive nemt at arbejde med, 

f.eks. Petanquebanen er restaureret for kr. 12.000. 

KEL - Der bliver ikke brugt penge til noget, der ikke er nødvendigt. 

239  - sætter kontingentbetalingen på kr. 14.000  op mod huspriserne. 

PH – efterlyser forslag til besparelser i budgettet. 
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KEL -  vil vi have et område, som det ser ud til i dag?  

PH - Der vil evt. komme en besparelse på havearbejdet. 

111  - komplimenterer Bestyrelsen for det arbejde, som bestyrelsen gør for vores område. 

           Det er pænt. 

115  - En stabilisering af kontingentet må tilstræbes. 

 

Budgetforslag 2015 blev herefter énstemmigt godkendt af generalforsamlingen, herunder et 

uændret kontingent på kr. 7.000 halvårligt. 

 

Pkt. 5.  Indkomne forslag: 

 

1. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemyndiges til at indføre et nyt affaldssystem snarest i henhold til et fremlagt 

forslag, således at affaldshåndteringen for husholdningsaffald fremover varetages af 

ejerforeningen, og får fjernet de nuværende skraldespands stativer. 

  

2. Forslag fra bestyrelsen. 

Endelig godkendelse af tinglysning, af den tidligere godkendelse af afløbsledninger, da 

dette kræver mindst 2/3 flertal (af de samlede medlemmer af ejerforeningen).   

 

 

Pkt. 5.1. 

Der blev uddelt forslag til nyt affaldssystem indeholdende beskrivelse, økonomi/investering samt 

placering af miljøstationer. 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet ca. 10 min., således at medlemmer kunne læse 

forslaget. 

Generalforsamlingen blev genoptaget. 

JL – gennemgik forslaget. 

Bestyrelsen har aftale med Middelfart kommune om ændringen. Området skulle gerne blive bedre 

og kønnere.  Der vil blive 14 dages-tømning, dog uge-tømning i juni, juli og aug.  

Vedligeholdelsen af de 3 miljø-pladser er meget billigere end de eksisterende 43 små 

miljøstationer. 

Der vil blive etableret 3 stationer -  hhv. til glas, papir/pap og husholdningsaffald. Stationerne kan 

opdeles efter behov. 

Nedgravede miljøstationer er for dyre. 

Placeringerne er:  Ved den store legeplads, ved tennisskuret og ved postkasserne. 

Pladserne er placeret således, at de ikke vender ind mod terrasserne. 

Miljøstationerne vil ligeledes blive placeret på og ved et stabilt grundlag af hensyn til lastbilerne, 

der skal afhente affaldet. 

KEL -  De eksisterende affaldsspande er oprindelig lavet som en nødløsning. Spandene blev i sin tid 

på kommunens forlangende flyttet ud fra husene, hvorfor det blev besluttet at bygge disse hvide 

”indhegninger”. 

BH -  gennemgik den økonomiske del af forslaget, der viser en total besparelse på kr. 38.500 årligt. 

 

Kommentarer: 
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239 – Betaler ikke for vintertømning.  

243 – Vil det være realistisk at få f.eks. udenlandske lejere til at gå til affaldsstationerne ? 

JL -  Alle retter sig ind, men det er også for at fremtidssikre systemet.  

195 - ked af placeringen af miljøstationen ud for deres terrasse. 

KEL -  Der er i forvejen en vold med beplantning – og derudover vil der omkring miljøstationen 

yderligere blive etableret en vold med beplantning. Hvis man f.eks. flytter miljøstationen over på 

den anden side af vejen – vil det ødelægge området omkring søen. Vi har forsøgt ikke at genere 

nogen terrasser. Postkassestativerne vil i den forbindelse blive flyttet, således at de kommer til at 

stå tværs af vejen. 

69 – spørger til størrelsen af miljøstationerne. 

KEL -  stationerne er dimensioneret så der er plads til udvidelse, men den ved tennisbanen er 

mindre, da der er containere til diverse affald. 

21 - i forslaget er nævnt i driften af 5 m3 beholdere – og 4 m3 i investeringen? 

KEL -  det er 4 m3. 

143 – Beregningerne er udført ud fra, at en familie har 100 l affald om ugen. Beholderne bliver jo 

ikke fyldt hele tiden og hele året. Dog juni, juli og august er der uge-tømning. 

35 – spørger ind til placeringen ved postkasserne. 

KEL - Stationen placeres foran postkasserne. 

103 – har ingen problemer med disse miljøstationer. F.eks. i feriecentre fungerer disse ordninger 

fint. 

211  - Hvor meget vil volden omkring containerne komme til at fylde? 

KEL -  Ca. 20 m2 fliser, jordvold på alle 4 sider med en indgang, og en lysstander vil blive opsat, dog 

er flisearealet mindre ved tennisbanen. 

239  - Overholder projektet paragraf 12 i ??? om afstand til beboelse. 

KEL – Alle formaliteter er afklaret med kommunen. 

61 - Anerkender bestyrelsen for arbejdet med forslaget. 

Økonomi. I dag betaler vi leje af beholder. Containere kommer vi til at eje. 

KEL – Det er korrekt. 

211 - Hvad er alternativet hvis generalforsamlingen forkaster forslaget. 

KEL -  Nogle stativer trænger til udskiftning og andre til maling.  Det koster hhv. kr. 5000 og kr. 

1500 pr. stativ.  

Affaldssortering vil på sigt blive krævet.  

243 -  Kunne vi foreslå, at ejerne selv skal vedligeholde stativerne? 

KEL -  Så vil det komme til at se så forfærdeligt ud. 

Når der er tale om noget fælles, så går bestyrelsen i ejerforeningen ind og gør noget. 

61 - hvordan vedligeholdes miljøstationerne? 

KEL -  til fælles arbejdsdag. 

239 -  vil beholde sommertømning. 

KEL - Når noget besluttes på generalforsamlingen, så gælder det alle. 

211 – Man skal jo være på forkant med nye krav. Er det så ok? 

JL -  vi er på forkant med sortering. 

PH -  Der er tillige lavet aftale om vask af containerne. 

 

Da der ikke var yderligere kommentarer, gik forslaget til afstemning: 
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Afstemning ved håndsoprækning: 

For stemte: 27 

Imod stemte:  3 

Forslaget er herefter godkendt. 

 

 

Pkt. 5.2. Forslag til tinglysning. 

KEL uddyber forslaget. 

Der er tale om en afløbsledning nedlagt over fællesareal for 3 år siden. Brenderup vand 

eksproprierede noget jord til dette. Ejerforeningen fik kr. 33.000 i erstatning for det. 

Det er rent formelt, men godkendelsen skal godkendes som en vedtægtsændring. 

 

Forslaget blev énstemmigt godkendt og gik herefter over til behandling på ekstraordinær 

generalforsamling, der holdes umiddelbart herefter. 

 

Pkt.  5.3. 

239 - Anmoder om at beholde klipperetten til egen hæk. 

KEL -  Beslutninger, der er truffet og vedtaget på generalforsamlingen står ved magt. Hvis nogen er 

utilfredse med det, må de komme med forslag til ændring. 

Grundejerforeningen står for klipningen, så man får et ensartet indtryk. 

Kroman kan sagtens klippe sin egen hæk, men den skal være i den højde, der er besluttet. 

 

 

Pkt. 6 Valg til bestyrelsen: 

 

Da der ikke fremkom yderligere forslag, blev Allan Madsen (65) valgt til bestyrelsen og Per Hansen  

(199) blev genvalgt. 

 

Margit M. Thomsen (111) blev genvalgt som suppleant. 

Lis Hævdholm (21) blev foreslået og valgt som suppleant. 

 

Pkt. 7.    Valg af revisorer: 

Begge kandidater blev genvalgt. 

 

Pkt. 8.     Evt. 

 

KEL – gør opmærksom på rapporten om indgangspartierne – og appellerer til, at man tilmelder sig 

nyhedsbrevet på ejerforeningens hjemmeside. 

Retter samtidig en stor tak til Allan for den fine hjemmeside. 

Priser i rapporten har tømreren fastsat efter, hvor mange der er tilmeldt. 

Hver enkelt må henvende sig til tømreren af hensyn til skattevæsenet om håndværkerfradraget. 

115 – gør opmærksom på differencen mellem tallene i vandmåleren i huset og den vandmåler, der 

er udenfor i brønden. Tallet på vandmåleren i brønden er højere end det i huset. Vandværket 

bruger den i brønden, når de selv aflæser. 
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21 - Vandværket kommer og checker ved ejerskifte. 

27 – udskiftninger - balkon - er der en væsentlig stigning i priserne på ca. 20% . 

KEL -  Anbefaler, at man evt. selv indhenter en pris fra en anden. KEL vil tillige indhente alternativ 

tilbud.  

Opsætning af opslagstavle.  

KEL -  bestyrelsen er ikke meget for at opsætte skilte m.v. af hensyn til beskyttelse af området.  

Brug evt. vores Hjemmeside. 

 

KEL satser på etablering af de nye affaldspladser sidst på året, således at skæringsdagen evt. kan 

blive 1. januar 2016. Evt. ekstra arbejdsdag for fjernelse af de eksisterende affaldsstativer. 

 

Gode referater fra bestyrelsesmøderne.  

 

 

 

Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

 

 

 

 

Datoer for arbejdsdag/generalforsamling i 2016: 

 

Arbejdsdag: Lørdag, den 16. april 2016 

 

Generalforsamling: Søndag, den 17. april 2016. 

 

 

       ________________                                        _______________           
         Allan Fyrstenberg, dirigent                                                        Karl-Erik Lok, formand                  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Ekstraordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Bro Strand 

Søndag, den 19. april 2015 kl. 15.00 

I Brenderup Forsamlingshus 

 

Referat 

 
Bestyrelsen:  Karl-Erik Lok   (KEL) Hus 49 

   Per Hansen  (PH) Hus 199 

   John Lauritzen (JL) Hus 71 

   Bjarne Hjulmand  (BH) Hus 251 

   Knud Jensen  (KJ) Hus 119 

   Allan Fyrstenberg  (AF) Administrator 

 

 

 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent og referent. 

Alan Fyrstenberg blev valgt til dirigent. 

Margit Møller Thomsen blev valgt som referent. 

 

 

 

Pkt. 2. Endelig godkendelse af tinglysning af afløbsledning. 

Endelig godkendelse af tinglysning af den tidligere godkendelse af afløbsledninger, da der ikke på 

den ordinære generalforsamling den 19. april 2015 kunne opnås 2/3 flertal af de samlede 

medlemmer af Ejerforeningen. 

 

For stemte 17 ud af 17 tilstedeværende medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

       ________________                                        _______________           
         Allan Fyrstenberg, dirigent                                                        Karl-Erik Lok, formand                  

 

 


