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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 9/9 2015 kl. 18.30 

 
Indkaldt af: Bestyrelsesformanden. 

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

Fravær: Ingen. 

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 

Referat fra seneste møde blev fremlagt og godkendt. 
 

Ad 2. Vedligeholdelse af huse 

Alle huse malet i 2015 er afsluttet uden anmærkninger fra de berørte husejere. Hus 19, 23, 25 + 189 kontaktes skriftligt, 

idet indgangsparti er ubehandlet, efter at husejerne har udskiftet rækværk, stolper mv. Vi ønsker, at området fremstår 

velvedligeholdt. Derfor opfordres huslejerne til at få ubehandlet træværk malet umiddelbart efter udskiftningen (AM). 

 

Overløbspumpe ved sø (hus 37) er afbrudt. Den tilsluttes på ny, såfremt det vurderes nødvendigt (JL).  

 

Skotrender udbedret i etape 2-3. Resterende skotrender (etape 4-5) udbedres i 2016 (KEL). 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 

Nedtagning af badebro iværksættes (JL). Udgiften til vedligeholdelse, opsætning og nedtagning af badebro drøftes. 

Håndteringsudgiften udgør min. t.kr. 40 årligt. Søgning efter billigere og bedre alternativer igangsættes (JL). 

 

Udgiften til udendørsbelysning udgør ca. t.kr. 26 årligt. Vi har 43 lamper. Besparelse på el-udgiften ved udskiftning af 

pærer til LED drøftes. Overslag over udskiftning indhentes (JL). 

 

Græs, mindre buskads og øvrigt lave vækster ved den store sø ryddes med buskrydder af gartner (PH).  

 

Kloakdæksel påkørt ved hus 243. Den udskiftes med dæksel i tennisskur (JL).  

 

Hæk mod Strandgårdsvej mod Nord beskæres af gartner til 1,5m (PH). 

 

Paradistræer gennemgås af gartner til vinter. Eventuelt foretages udskiftning af de ringeste træer (PH). 
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Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Saldobalance, kontokort samt bankspecifikationer indhentes for gennemgang til næste bestyrelsesmøde. 

 

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Ingen bemærkninger. 
 
 

WiFi Internet. Kode på vor WiFi retableres. Søren fra Ad-hoc It kontaktes på ny (BH). 

  
Web-site. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 6. Eventuelt 
Næste års arbejdsdag og generalforsamling er aftalt til henholdsvis den 16. og 17. april 2016. I 2017 afholdes 

arbejdsdag og generalforsamling henholdsvis den 8. og 9. april 2017. 

 

Ad 7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. november 2015, kl. 18:30 hos PH (199).  

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 12. september 2015 

Bjarne Hjulmand, referent 


