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Ordinær Generalforsamling i Ejerforeningen Bro Strand 

Søndag, den 13. april 2014  

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 

Alan Fyrstenberg (AF) Administrator 

 

Dagsorden iflg. vedtægter: 

 

1. a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Alan Fyrstenberg (Administrator). 

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

 

2. Formandens beretning v/Karl-Erik Lok (49). 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2013 v. Alan Fyrstenberg (Administrator). 

 

4. Fremlæggelse af budget for 2014, samt fastsættelse af kontingent for året 2014 

v/Per Hansen (199). 

Bestyrelsen foreslår et kontingent på kr. 7.000 halvårligt. 

 

5. Indkomne forslag: 

 

1. Forslag fra Poul Lorentzen (195). 

Gratis adgang til internettet for alle brugere og ejere. 

Bestyrelsen kan ikke anbefale forslaget. 

 

2. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemyndiges til at indføre et nyt affaldssystem fra 2015, således 

at affaldshåndteringen varetages af ejerforeningen. 

 

3. Forslag fra bestyrelsen. 

Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde en positivliste over 

vedligeholdelsesarbejder, der varetages af ejerforeningen. 
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4. Forslag fra Karsten Høgsborg (117) 

Forslag om gennemkørsel ved husene 237-239. 

Ønsker plads sådan, at barnevogne m.m. uhindret kan passere. 

Samtidig kan gartneren også uhindret klippe græsstykket mellem de nævnte 

huse. 

Bestyrelsen kan anbefale forslaget. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

 

 På valg er: 

 

Formand:  Karl-Erik Lok (49)  Modtager genvalg. 

Best.medlem  John Lauritsen (71)  Modtager genvalg. 

Best.medlem  Bjarne Hjulmand (251) Modtager genvalg. 

Best.suppleant  Margit M. Thomsen (111) Modtager genvalg. 

Best.suppleant  Allan Madsen (65)  Modtager genvalg. 

 

Bestyrelsen anbefaler genvalg. 

 

Forslag til evt. nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter ønskes formanden i  

hænde senest 2. april. 

 

7.  Valg af revisorer. 

 

 Revisor  Per Mørkholm (243)  Modtager genvalg. 

 Revisor suppleant Anny Hansen (197)  Modtager genvalg. 

 

Bestyrelsen anbefaler genvalg. 

 

8. Evt.  

Bestyrelsen fremlægger følgende: 

- Rapport over kvaliteten af indgangspartier. 

-  

***************************** 

 

Formanden bød velkommen til ejerforeningens 11. ordinære generalforsamling med en 

speciel velkomst til de nye boligejere. 

Deltagere i generalforsamlingen: 57 + Alan Fyrstenberg – repræsenterende 34 huse, der 

svarer til 40%. 

 

Endvidere takkede formanden alle de, der var mødt op til arbejdsdagen om lørdagen. 

Deltagere til arbejdsdagen: 39 voksne og 4 børn – repræsenterende 24 huse. 
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Herefter gik man over til dagsordenen. 

 

Pkt. 1 – Valg af dirigent. 

a. Bestyrelsens forslag – Alan Fyrstenberg – blev valgt. 

 

b.  Bestyrelsens forslag - Margit M. Thomsen - blev valgt. 

 

Ordet blev overgivet til dirigenten, der kunne konstatere, at generalforsamlingen var 

lovlig, idet indvarslingen var fremsendt den 19. marts 2014 til medlemmerne. 

 

Pkt. 2 Bestyrelsens beretning for 2013. 
 

Bestyrelsens beretning: 

”Først vil jeg byde velkommen til grundejerforeningens 11.ordinære generalforsamling, og en 

speciel velkomst til evt.nye boliejere. 

Så en tak til de personer, der i går deltog på den varslede arbejdsdag. 

 

Hvad er der så sket i foreningen siden sidste års GF: 

 

Som tidligere er der malet 14 huse, og som noget nyt, har vi bedt de implicerede husejere før 

maling, at sikre at der ikke er beplantning på træværket, og efter maling at kontrollere, om 

arbejdet var ordentligt udført. Her kan bemærkes, at der ikke har været nogen indsigelser. 

Arbejdet er udført af den lokale maler fra Bro. 

 

Vores hjemmeside har fået ny servicechef Alan Madsen(hus nr.65), og det har bevirket en 

kraftig opdatering, og lidt ændret udseende. 

 Der skal også endnu engang rettes en stor tak til Maja(hus nr.65), for alle de påskeliljer, vi fik 

plantet sidste år.  

 

Der er fjernet en del af de store fyrtræer, og spørgsmålet er nu, om vi skal fjerne resten, da de er 

blevet for store, og generer udsigten for mange af vores husejere. 

 

Der er udført asfaltarbejde på strækningen mellem husene 203 og 221. Det betyder at der ikke 

kommer mere asfaltbelægning, da hovedfærdselsvejene nu er asfalteret, og kommunen har sagt, 

at der ikke gives flere dispensationer. 

 

Legepladserne er gennemgået, og efterfølgende er påpegede fejl/mangler udbedret. Vi har aftale 

om et årligt eftersyn, så vi sikrer, at alt er i orden. 

 

Der er opstillet et skur ved antennemasten, der nu huser alt det tekniske udstyr i forbindelse 

medfjernsyn og netadgang. Begge paraboler er samtidig udskiftet. 

 

Ved enkelte huse er der konstateret en del fugt omkring brændeovnen, og det stammer sikkert 

fra fugt, der trænger ned i skorstenskernen.  

Derfor har vi i bestyrelsen fundet frem til en skorstenshætte, som sikkert kan forhindre denne 

fugt indtrængning, og en sådan hætte kan ses på hus nr. 199. 

 

Vi har tidligere talt en del om algebehandling af tagene, og vil foreslå vores husejere, at de får 

noget gjort noget ved det, da det dels ikke ser godt ud, men værre er det, at det på sigt 

ødelægger taget. 

 

Der er anskaffet 2 stk. sandkasser, som en vinterforanstaltning, der skal placeres på 2 kritiske 

steder. Der blev så ikke brug for dem denne vinter, men skovlene bliver gemt i vores røde skur, 

til senere anvendelse. 
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På sidste års GF blev der nedsat en arbejdsgruppe ledet af Per Mørkholm(nr.243), for at 

undersøge muligheden for bedre modtagelsesforhold. Gruppen har nu konkluderet, at en bedre 

fælles adgang til nettet ikke er mulig. 

  

Bestyrelsen har besluttet, at alle hække fremover bliver klippet af vores gartner, for at sikre et 

ensartet indtryk af området. Det medfører, at hække der danner skel mellem 2 huse, der er 

plantet af TK, bliver klippet til en højde af 1.80m, og de øvrige hække, der for det meste er 

plantet af den enkelte husejer, vil blive klippet til den vedtagne højde af 1,30m. 

 

Badebroen er gennem vinterperioden oplagt på bukke, og vi valgte i efteråret, at lade de 

galvaniserede stolper blive stående i vandet, og dette for at reducere omkostninger i forbindelse 

med udlægning. Vedligeholdelse foretages dels før udlægning, og også når den er oplagt igen. 

 

Vi har netop afsluttet reparation af indgangspartierne, der blev bestilt sidste år. 

Der er så igen i år foretaget en gennemgang af husene, og rapporten fra vores tømrer, bliver 

udsendt med referatet fra denne GF. Denne gang er der anført, hvis en udskiftning godt kan 

vente til 2015, men så er det nødvendigt. 

Fra bestyrelsens side, kan vi kun anbefale, at den enkelte husejer tager denne gennemgang 

alvorlig, og får rekvireret udskiftning, hvor det anbefales, da det i modsat fald indebærer en 

risiko, ved anvendelsen af balkonen. 

 

Bestyrelsen har besluttet, at udbedre skotrender som en fællesomkostning, da de er lavet så 

vandet samler sig i en lomme bag nedløbet, og dette medfører utætheder og efterfølgende råd i 

udhængsbrædder. Brædder med råd vil samtidig blive udskiftet. 

 

Vi har en enkelt ejer, der grundet økonomiske vanskeligheder, ikke har betalt kontingent til 

ejerforeningen. Vi har i bestyrelsen valgt, at forfølge sagen, ved at fremlægge et sagsanlæg, for 

at få de manglende beløb betalt. 

 

Stormene rasede over Danmark oktober/november sidste år og medførte mange stormskader 

over hele landet, og vi her i Bro blev også ramt. 

Værst gik det ud over vores 2 store træer ved indkørslen til området, og disse måtte 

efterfølgende fjernes. Dog har vi ladet den nederste meter af det største træ blive stående, da 

vores gartner mente, at det muligvis igen ville skyde op. 

På husene var det mest nogle enkelte tagsten, der var blæst ned, og efterfølgende blev udskiftet, 

eller igen lagt på plads. Dette på den enkelte husejers regning. 

Fremover vil vi bruge samme fremgangsmåde, hvis der igen sker stormskader, da mange af 

vores ejere har vanskeligt ved at komme hurtigt efter en skade. 

 

Vores kystsikring har også lidt skade, ved at mange sten er skredet ud. Disse vil blive 

genplaceret af vores entreprenør, i forbindelse med udlægning af badebroen. 

 

I forbindelse med, at vores skraldespandsbåse generelt er i en meget dårlig stand, begyndte vi i 

bestyrelsen, at undersøge alternative muligheder, for at komme af med affaldet. 

Det viser sig, at være en god ide, da kommunen allerede barsler med nye systemer for affaldet. 

Det kan betyde, at vi skal have affaldsstationer i området med såkaldt ”Underground Waste 

System”. 

I skrivende stund kender vi ikke de økonomiske betingelser, men det vil betyde, at vi vil gå fra 

opkrævning individuelt, til opkrævning via kontingentet til foreningen. 

 

Der skal også rettes en tak til vores administrator Alan Fyrstenberg, for hans initiativ til 

udarbejdelse af listen med beløb til håndværkerfradrag. 
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Slutlig vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen, for et godt samarbejde i det forgangne år. 

 

Karl-Erik Lok 

Formand“ 

 

Kommentarer til beretningen: 

 Nr. 55 – ønsker en uddybning af affaldssystem. 

KEL - Middelfart kommune vil på sigt træffe beslutning om, at der etableres 

affaldsstationer evt.  x antal steder i vores område. Der nedgraves beholdere, 

hvor der opsamles affald, der vil blive tømt efter behov. Man kender endnu ikke 

de økonomiske konsekvenser for en sådan ordning. 

 Nr. 129 – tilbyder at indhente pristilbud på algefjerner til industribrug. Det kan  

samtidig fjerne flisepest. 

PH - Bestyrelsen har tidligere indhentet tilbud fra firmaet Alge.Stop. Det koster 

ca. kr. 1000 pr. hus. 

Der vil dog være nogle tiltag, der skal foretages ved en fælles løsning, idet der 

bl.a. skal lukkes af til kloakafløbene, idet algeblandingen vil løbe ned i 

kloaksystemet.  Resterne af algefjerneren vil sammen med overfladevandet 

efterfølgende løbe ud i vore søer. Det vil blive katastrofalt for livet i og ved 

søerne, hvis alle husene skal behandles samtidig. Derfor opfordres husejerne til 

selv at få foretaget individuel algefjernelse. 

Nr. 27 - har tidligere undersøgt priser m.v. – og der er ikke nogen behandling, 

der kan foretages uden at det skader i bl.a. vore søer. 

 

Herefter blev formandens beretning godkendt med applaus. 

 

Pkt. 3 Fremlæggelse af regnskab for 2013. 

AF gennemgik de enkelte poster i det med dagsordenen udsendte regnskab 2013. 

 

Kommentarer til regnskabet: 

 Skadedyrsbekæmpelse. Det blev oplyst, at der ikke var noget i kasserne. 

PH henviste til Rentokils hjemmeside, hvor man kan se aktiviteten på hver 

enkelt kasse ved hvert hus. 

 Bier i græsplanen. 

PH – Det må de pågældende husejere selv tage vare på. 

 Vil der stadig være udgifter på portokontoen med henvisning til, at alt 

efterhånden er digitaliseret? 

AF – Der udsendes stadig almindelig post bl.a. dagsorden til 

generalforsamlingen, udgifter til opkrævningskort m.v, hvorfor kontoen ikke helt 

kan slettes. 

 Der blev spurgt ind til, hvor stor indtægten er på internettet. 

AF Tallet i regnskabet er et nettotal, d.v.s. Driftsudgifterne er fratrukket  

indtægten. Indtægten er på kr. 23.650,00. 

 

Herefter blev regnskabet énstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 
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Pkt. 4 Fremlæggelse af budget for 2014, samt fastlæggelse af kontingent for året 

2014  v. Per Hansen (199) 

 

Bemærkninger til den foreslåede kontingentstigning: 

PH - Husene bliver jo ældre, hvilket på sigt vil være årsag til øgede 

fællesudgifter. 

Der skal bruges penge til kystsikring - skrænten skrider. 

Det foreslås, at der hvor der er 2 ejere (f.eks. ved fælles skotrende), der skal dele 

en reparationsudgift, tilbyder lejerforeningen at stå for reparationen.  

Ellers ingen kommentarer. 

 

Herefter blev Budget 2014 énstemmigt godkendt af generalforsamlingen, herunder den 

indarbejdede kontingentstigning til kr. 7.000 halvårligt, gældende fra 2. halvår 2014.  

 

Pkt. 5. Indkomne forslag. 

  

Ad pkt. 5.1. Gratis adgang til internettet for alle brugere og ejere. 

 Kommentarer: 

195 – Spurgte ind til indtægten på internettet. Det er et meget langsomt system, 

og nogen kan ikke komme på nettet. En gratis adgang til nettet vil endvidere 

være en fordel af hensyn til markedsføringen af husene samt udlejningen. 

PH - p.t. betaler de, der ikke udlejer, også til internettet. Ved at netadgangen 

gøres frit, kan bl.a. det gamle sommerhusområde frit koble sig på vores net. 

BH Indtægten er på kr. 23.350 – d.v.s. i gennemsnit kr. 300 pr. hus. Foreningen 

har ingen klager over manglende netadgang.  

Der er 3 klager fra ejere. 

TDC kan etablere en linie til 130 kr. om måneden. Det fungerer. 

KEL – Sidste år blev der nedsat en gruppe, der skulle undersøge bedre 

muligheder for internetforbindelse, men der findes ikke nogen bedre fælles 

løsning. 

I nr. 55 har det aldrig virket. 

115 – Det må være op til den enkelte ejer op til ejeren, om der skal anden 

internet. 

PH – Der bliver ikke lagt fiberkabel til vores sommerhusområde. 86 huse er 

økonomisk for lidt. Det vil koste min. 5 – 6.000 kr. for tilslutning og kr. 1000 pr. 

meters opgravning – fra fiberkablet i Brenderup til Bro. 

Nr. 111 – TDC er en mulighed – spurgte ind til en evt. kollektiv aftale med 

TDC. 

PH – man kan evt. dele router med den, man deler skotrende med. 

I dag koster den eksisterende internetadgang ca. kr. 100 netto pr. år. 

211 – spørger ind til evt. nye antenner.  

21 - nedlæggelse af internet kan der jo ikke tages stilling til i dag – det er ikke 

det forslaget går på. 

 

Herefter gik forslaget til afstemning. 

1 stemte for. 

Forslaget blev ikke vedtaget. 
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Pkt. 5.2.  Bestyrelsen bemyndiges til at indføre et nyt affaldssystem fra 2015, 

således at affaldshåndteringen varetages af ejerforeningen. 

 Uddybende bemærkninger: 

PH. opsummerede fra 2003, hvad der har været af ændringer/tiltag ved vore 

skraldespande for at efterkomme kommunens pålæg.  

Forslaget går på, at bestyrelsen gerne vil have mandat til at finde en løsning, der 

på sigt vil efterkomme kommunens krav om yderligere sortering – bl.a. også set 

i lyset af vores nuværende skraldespandsafskærmninger forfatning. 

Den fremtidige affaldsindsamling vil sandsynligvis blive en central ordning på 

området et eller flere steder. Der vil blive nedgravet en beholder, som skal 

opsamle affaldet. Beholderen tømmes systematisk.  

Der er ikke økonomi på et sådant affaldssystem endnu, men økonomien skal 

naturligvis sættes op mod husejernes besparelse på ejendomsskattebilletten. 

239 – foreslår at man bibeholder den eksisterende ordning. 

241 – En ændring skal lægges ud til en afstemning. 

 

KEL – Når forslag foreligger, vil der blive indkaldt til ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen gives mandat til at arbejde 

videre med forslag til et nyt affaldsindsamlingssystem. 

Forslag vil blive forelagt ved en generalforsamling. 

 

Pkt. 5.3.  Bestyrelsen bemyndiges til at udarbejde en positivliste over 

vedligeholdelsesarbejder, der varetages af ejerforeningen. 

  

PH -  Der er tale om en ren serviceforanstaltning fra Bestyrelsen. 

Tanken er, at der for hvert hus udarbejdes en liste med punkter (f.eks. 

indramningen af vinduer, balkoner, plankeværker, kryds ved taget, inddækning 

ved skorsten m.v.).  1 x årligt gennemgår en tømrer husene og laver en 

beskrivelse til husejeren. Tømreren skal naturligvis have et honorar for denne 

gennemgang. Ejerne står så frit for, om de ønsker denne tømrer til at udføre evt. 

reparationer, eller man entrerer en anden. 

27 - formuleringen af det stillede forslag er ikke korrekt. 

PH – Bestyrelsen tager sig ikke af at pålægge husejerne at udføre de angivne 

reparationsforslag. Det er den enkelte ejer, der har ansvaret for udførelsen. 

35 – Forslagsformuleringen er ordkløveri. Bestyrelsen gør et stort og godt stykke 

arbejde. 

103 - er glad for at der er nogen, der tager vare om husene. 

 

Generalforsamlingen besluttede, at bestyrelsen  bemyndiges til at arbejde videre med 

udarbejdelse af en positivliste. 

 

Pkt. 5.4. Forslag om gennemkørsel ved husene nr. 237-239. 

 Kommentarer: 

117 - Motiverer forslaget.  

Urimeligt at stien er lukket - at der er lukket af.  

237 - Udleverede skitse til generalforsamlingen, hvoraf det kan ses, at stien er 

fjernet og foreslår, at hegnsynet tilkaldes for en afgørelse af sagen. 
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KEL – Grundideen med vores område er, at den enkelte ejer har kun huset. 

Intentionen fra Thorkild Kristensen var, at alle skal kunne færdes frit overalt. 

1 meters gennemgang - indskrænket af husejerne – er imod reglerne.  

Hegnsynet har ikke noget med dette at gøre i dette område. 

PH - vi er alle en del af et fællesskab. 

Nr. 21 – I vores område er der tale om ejerlejligheder, hvor vi har en anpart af  

fællesområdet. Hegnsynet tager sig kun af behandling af sager om hegn mellem 

2 matrikler. 

 

Herefter gik man over til afstemning:  om ingen gennemgang mellem husene nr.  

237-239.: 

1 stemmer for og 1 pr. fuldmagt stemmer for. 

 

Pkt. 6.  Valg til bestyrelsen. 

Alle opstillede kandidater blev genvalgt. 

 

Pkt. 7.  Valg af revisorer og revisor suppleant. 

Begge opstillede kandidater blev genvalgt. 

 

Pkt. 8.  Evt. 

 Bestyrelsen fremlægger følgende: 

- Rapport over kvaliteten af indgangspartier. 

Kommentarer: 

KEL - Rapporten udsendes sammen med referatet. 

Bestyrelsen vil gerne stå for en kollektiv reparation - så meld ind til bestyrelsen. 

Bestyrelsen er af den opfattelse at de anførte priser holder. 

 

Yderligere kommentarer under evt. 

 P.g.a. indtrængende vand ved skorstenen i nogle huse, har bestyrelsen 

foranlediget opsat en prøve på en skorstenshætte på hus nr. 199. 

Pris: ca. kr. 1300 – vejer 38 kg. 

Skorstensfejer vil lave det for ca. kr. 1000 – kollektiv da hætter skal være ens 

på samtlige huse - tilmelding til KEL. 

Vil blive medtaget på positivlisten. 

Der findes flere typer på skorstenshætter, men alle hætter, der evt. skal 

opsættes skal være ens. 

 På arbejdsdagen observerede man, at der, i f.m. rensning af skotrender 

mellem sammenbyggede huse, var flere steder der stod vand i skotrenden. 

Husejerne opfordres til at holde øje med afløbet fra skotrenden. 

 Paraboler. 

KEL - Udvendige paraboler er ikke tilladt. 

En firkantet anordning (ca. på størrelse med et A4-papir) monteret under 

udhænget kan accepteres. 

Paraboler skal fjernes fra græsplænen af hensyn til græsslåningen. 

 Indbrud - Bestyrelsen opfordres til, når man får kendskab til et indbrud og 

der skrives ud til husejerne – at det samtidig oplyses, at den pågældende, 

indbrudsramte ejer har fået besked. 

 Evt. fjernelse af fyrretræer, der står mellem vildroserne på højene. 

 Sagen om tinglysning af spildevandsledning på vort område - vedtægtspunkt 

– medtages på næste generalforsamling. 
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Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden. 

 

Formanden takkede for god ro og orden og rettede samtidig en tak til dirigenten og de 

mange, der var mødt op. 

 

 Datoer for arbejdsdag/generalforsamling i 2015: 

 

Arbejdsdag: Lørdag, den 18. april 2015. 

 

Generalforsamling: Søndag, den 19. april 2015. 
 

 

 

 

_____________________       ___________________       _____________________ 

Alan Fyrstenberg, dirigent   Karl-Erik Lok, formand      Margit Møller Th., referent 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


