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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 19/3 2013 kl. 10.00 

 
Indkaldt af: Bestyrelsesformanden. 

Deltagere: Karl-Erik Lok(KEL), John Lauritzen(JL), Per Hansen(PH) og Bjarne Hjulmand(BH). 

Fravær: Erland Wanscher(EW) 

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 

Maleplan for 2013 og 2014 findes på web-site. Bord og bænk ved volleyboldbane oliebehandles og skorstene males i 

foråret 2013 (EW). Algebehandling inden maling drøftes med maler (KEL). 

 

Tilbud på kryds indhentet (kr. 1.000 pr. hus) og ligges på web-site (KEL). 

 

Serviceaftale med tømrer indhentes. Checkliste for huseftersynet udarbejdes (KEL). 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 
Den ene petanquebane er nedlagt. Enkelte småting på lejepladserne udbedes i foråret 2013 (KEL). Fluemiddel til 

skraldespande kan evt. indkøbes. Pris indhentes (EW).  

 

Stolper omkring søer udskiftes løbende af gartner, såfremt der konstateres skade (PH). 

 

Udgift for op- og nedtagning af badebro anslås til t.kr. 32 årligt. 

 

Der placeres storskrald ved tennisskur. Den enkelte husejer skal selv bortskaffe sit storskrald på en af Kommunes 

genbrugspladser. Trailer indkøbt (KEL). 

 

Etablering af asfaltvej fra hus 205 til 225 udføres i foråret 2013. Udgiften anslås til t.kr. 140.   
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Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 

Økonomi. Årsrapport for 2012 drøftet og underskrevet. Saldobalance, kontospecifikationer samt posteringsoversigt fra 

Nordea for 2013 gennemgået og tilrettet. (BH).  

 

Forsikringsforhold. Policerne opdateres på web-site og opkrævninger slettes (BH).  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Teknikken er sårbar efter omstilling til digital signalmodtager. Dette er bl.a. årsag til støj og signaludfald på 

NRK1, NRK2, Eurosport og EuroNews. Fredericia antenneteknik efterlyser bedre beskyttelse af teknikken. Tilbud på 

antenneskur eller lign. indhentes hos tømrer (JL).  

   

WiFi Internet. Indkommen forslag drøftes og vurderes. Bedre alternativer efterlyses. TDC bredbånd og Energinet Fyn 

kontaktes (JL).  

  

Web-site. Siderne gennemgås løbende for fejl og mangler (BH). Uaktuelle tilbud fjernes (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 er henholdsvis aftalt til den 20. og 21. april 2013. Skrivelse af indkaldelse til 

generalforsamling samt liste over arbejdsopgaver til arbejdsdagen drøftes og udarbejdes. 

 

Ad 7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamling den 21. april 2013.   

 

Mødet hævet. 
Bro Strand, den 1. april 2013 

Bjarne Hjulmand, referent 


