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Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bro Strand
Søndag den 19. april 2009

i Brenderup Forsamlingshus

Referat

Bestyrelsen: Karl-Erik Lok (KEL)
Erland Wanscher (EW)
Poul Lorentzen (PL)
Per Hansen (PH)
Bjarne Hjulmand (BH)
Alan Fyrstenberg (AF)

Hus nr. 49
Hus nr. 27
Hus nr. 195
Hus nr. 199
Hus nr. 251
Administrator

Deltagelse fra 35 ud af 86 huse. Antal deltagere i alt 68 personer.

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Haaning Thomsen (111).
2. Formandens beretning v / Karl-Erik Lok (49)
3. Fremlæggelse af regnskab 2008 v / Alan Fyrstenberg (Administrator)
4. Fremlæggelse af budget 2008/2009, samt fastlæggelse af kontingent for det

kommende år v / Per Hansen(199)
5. Valg til bestyrelse:

Best. medlem Per Hansen (199) modtager genvalg
Best. Medlem Erland Wanscher (27) modtager genvalg

Best. suppleant John Lauritsen (71) modtager genvalg
Best. suppleant Margit M. Thomsen (111) modtager genvalg

Forslag til evt. nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter ønskes
formanden i hænde senest den 12.april 2009.

6. Valg af revisor: Claus Hansen (97) modtager genvalg
Valg af revisor suppleant: Anny Hansen (197) modtager genvalg

7. Indkomne forslag:
Forslag fra bestyrelsen. Se vedhæftede.
Forslag fra Lissi og Jens Aage Rasmussen (115). Se vedhæftede.
Forslag fra ejer. Se vedhæftede.

8. Eventuelt
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1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Ole Haaning Thomsen (111)

Ole Haaning Thomsen blev valgt. Som referent blev valgt: Bjarne Hjulmand.

2. Formandens beretning v / Karl-Erik Lok (49)
Først velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i GF Bro Strand. Særlig velkomst til dem, der er
her for første gang, det være sig nye boligejere eller dem der ikke tidligere har haft mulighed for at
deltage.

Indledningsvis vil jeg benytte lejligheden, til at takke de fremmødte til oprydningsdagen, for et virkelig
godt stykke arbejde.

Jeg vil kort forklare hvad der er sket siden sidste GF, dels status på vedtagne aktiviteter, samt på forslag
under eventuelt.

- Bestyrelsen fik sidste år GF`s opbakning, til at håndhæve de retningslinjer, der er vedtaget på GF,
samt hvad der er nedskrevet i vedtægter for foreningen.
Vi må efter samråd med vores advokat, erkende at vi ikke bør føre en sag, når en boligejer, som
nævnt sidste år, mod bedre viden, har opstillet plankeværk ud over hvad der er tilladt, og efter
gentagne opfordringer, stadig ikke vil efterkomme påbuddet.
Advokaten mente ikke at vedtægtens paragraf 22.1 ville holde i en retssag, så derfor har
bestyrelsen fremsat forslag til behandling på GF, som vil betyde, at bestyrelsen hvis forslaget
godkendes, har mulighed for at få evt. overtrædelser rettet. Der er under indkomne forslag, ønsker
om tilføjelser til regler for opstilling af plankeværk.

- Der var spørgsmål, om vi kunne foretage en sikring ved skrænten mod vandet. Der må ifølge
Miljøstyrelsen i Odense intet opstilles nær kysten. Vi har i den forbindelse måtte flytte den
opstillede bænk ved skrænten, da det var et påbud fra Miljøstyrelsen.

- Efter os fra bestyrelsen har meddelt vores nabo GF, at vi ikke mere ville acceptere Sankthans bål
på vores område, har vi modtaget en ny anmodning, som vi også har afvist. Grunden hertil er
foruden, at det ikke er særlig kønt, at se på haveaffald et par måneder inden Sankthans, også at vi
endnu ikke har set noget positivt fra vores naboer, men udelukkende negativt. Det være sig ved
nabohøring om ekstra indkørsel, samt klage fra en beboer om vores bænk ved skrænten, som vi
har måttet fjerne.

- Der er kommet sand på tennisbanen, og hegnet er repareret. Der er udført reparation på den gamle
legeplads, og der er udskiftet 2 gynger. Ligeledes er der indkøbt nye net til såvel tennisbane,
beach-volly bane og fodboldbane. Der er plantet nye træer og buske, hvor der var behov.

- Ønsket om at tilgodese de mindre børn på legepladserne, bliver løst, da der er bestilt 2 stk. vippe
aggregater til hver af legepladserne.

- Der er opstillet en ekstra container til pap, men der er dukket andre problemer op i forbindelse
med affaldshåndtering. Dette vil Poul Lorentzen komme nærmere ind på senere.

- Ændring af TV-kanaler, mellem mono og stereo er udført. I forbindelse med TV er det vigtigt at
bemærke, at der fra den 1/11 2009 kun udsendes et digitalt signal. De fjernsyn, TK har opstillet i
husene, er kun til analog modtagelse, hvilket kan betyde at den enkelte husejer må udskifte til et
nyt fjernsyn.

- Internet forbindelsen til området er ikke forbedret, men de huse der har haft dårlig forbindelse,
har fået installeret en APèr. Bestyrelsen arbejder stadig med mulighed for bedre forbindelse. Der
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har været kontakt til Energi Fyn, samt de omliggende grundejerforeninger. Der er endnu ingen
konkrete forslag, der er overkommelige.

- Der har været indbrud i 3-4 huse i området, og i den forbindelse er det blevet aktualiseret, at der
er en rimelig høj selvrisiko, der er belastende for de berørte husejere. Bestyrelsen har derfor haft
kontakt til vores forsikring, for at undersøge alternative muligheder, hvilket Per Hansen vil
forklare om senere.

- Bestyrelsen har arbejdet videre med muligheden for en ekstra indkørsel til området, men har
endnu engang fået et negativt svar. Vi undersøger i øjeblikket med vores advokat, om afgørelsen
er taget på et forkert grundlag, så sagen kan genoptages.

- 5-års gennemgang af husene har vist sig problematisk. Hvis det ikke er anført i kontrakten med
TK, vil TK ikke acceptere en gennemgang, så kun de husejere, der har det anført, kan få udført
gennemgangen.

- Maling af husene er gennemført efter planen i 2008, så vi nu er med efter 2007, hvor der grundet
det dårlige vejr, overhovedet intet blev malet. Der er også malet skorstene i etape 1 og 2.

- Middelfart Kommune har lovet, at etablere kantsten i det skarpe sving på Strandgårdsvej, så det
forventer vi bliver udført her i foråret.

- Efter tilladelse fra Miljøcenteret i Odense, er der opgravet i de 2 ældste søer.

- Der har været nogen forventninger fra enkelte husejere, der vil sælge deres hus, at det er
grundejerforeningen, der her vil sørge for tilstandsrapport og energirapport. Vi vil fra bestyrelsen
indskærpe, at det er husejeren, der selv må sørge for disse rapporter.

Kommentarer til beretningen:
(103) Jes Jessen 5 års gennemgang.
PH Evt. indsigelser kan kun rettes til TK
(21) Poul Lorenzen Bænk opstilling
KEL Naboen har ansøgt om bænkopstilling

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

3. Fremlæggelse af årsrapport for 2008 v / Alan Fyrstenberg (Administrator) Alan Fyrstenberg
gennemgik regnskabet for 2008.

Årsrapport, der var fremsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, blev gennemgået af
administrator Alan Fyrstenberg.

Kommentarer til årsrapporten:
(243) Per Mørkholm Hvad er udgiften til antenneservice?
PH Der er 0. Inden regning i 6 år.
(187) Uffe Kærup Udgift til maling er stor?
PH Udgiften omfatter 2 års maleudgift.
(97) Claus Hansen(revisor) Udgiften til møder og generalforsamling omfatter billetter til Rod

Steveat koncert og biografbilletter til James Bond for ca. t.kr.12. Kan
det GF godkende det? Beløbet har samme størrelse som i 2005, 2006
og 2007.
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(239) Aksel Kromann Beløbet skal tilbagebetales.
(223) Erik Rudbeck Forslår en beløbsramme.
(243) Per Mørkholm Er koncertbilletter rimelige omkostninger?
(71) Jytte Lauritsen Bestyrelsen gør et godt arbejde. Modtager for dette ½ kontingent.

Bedre at dette var oplyst sidste år. Kan der ikke afsættes en
diætramme?

(243) Per Mørkholm Kan vi få en specifikation af beløbet? Administrator Alan Fyrstenberg
oplyser de faktuelle beløbsstørrelser.

(97) Claus Hansen(revisor) Diæter til bestyrelsen afsættes med et fast beløb, der er godkendt af
GF. Bestyrelsen indsats værdsættes.

(215) Lina Skov Forslår at bestyrelsen modtager gratis kontingent.
(239) Aksel Kromann Til diæter mv. afsættes t.kr. 10, der er til bestyrelsens fri disposition.

Hvad pengene så bliver brugt er ligegyldig.
(103) Jes Jessen ½ kontingent og afsæt ramme for diæter.
(59) Freddy Tindhof Afsæt ramme for diæter i henhold til budget 2009.

Herudover en del yderligere indlæg med samme indhold.

KEL Udgifter til anvendt til kaffe, brød, transport og andre fornødenheder
har vi i bestyrelsen afholdt af egen lomme. I stedet har bestyrelsen
haft 1-2 arrangementer med ægtefæller, hvor udgiften er afholdt af
foreningen. Denne udgift er medtaget i beløbet under ”Udgiften til
møder og generalforsamling”. I bagklogskabens klare lys skulle
denne udgift være anført særskilt, hvilket vil ske fremover.
Der anmodes om GF tilkendegivelse omkring forslaget til
diætrammen på t.kr. 10.

Efter denne drøftelse blev årsrapporten og diætrammen på t.kr.10 godkendt af GF.

4. Fremlæggelse af budget 2009, samt fastlæggelse af kontingent for det kommende år v/Per
Hansen(199)

Per Hansen gennemgik budget 2009. Kontingentet for 2009 foreslås uændret til kr. 9.200,00.

Kommentarer til budget:

(239) Aksel Kromann Beløbet til administration er dyrt. Det kan gøres for ca. t.kr. 5.-10.
(67) Lillian Jensen Er der hensat til de huse, der males i år.

PH. Ja, der sker løbende hensættelse.

Per Hansen orienterede omkring forsikringsforhold.

Ved forhøjelse af indbodækningen fra t.kr. 143 til t.kr. 243 med uændret selvrisiko stiger præmien fra ca.
t.kr. 25 til t.kr. 36.

Ved reduktion af selvrisiko fra kr. 9190 til kr. 5744 på bygningsdelen og reduktion af selvrisiko på
inventar fra kr. 3298 til kr. 1700 stiger præmien fra ca. t.kr. 87 til t.kr. 96.

Man kunne også lave en puljeordning i foreningen, hvor kontingentet stiger med kr. 400 pr. bolig. Puljen
dækker herefter skaden fra forsikringsdækningen ned til den lave selvrisiko.
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(67) Bruno Jensen Mener, at forsikringen kan gøres bedre. Havde haft kontakt til et
forsikringsselskab der kunne gøre det bedre.

PH oplyste, at nævnte forsikringer ikke dække lige så godt som nuværende forsikringer hos Nykredit
forsikring.

Efter denne drøftelse blev vedtaget at hæve indbodækningen fra t.kr. 143 til t.kr. 243 uden
kontingentændring i 2009. I 2010 vil der evt. ske en stigning pr. bolig. Omkring størrelsen på
selvrisikoen blev vedtaget at etablere den nævnte puljeordning.

Budget for 2009 blev herefter enstemmigt godkendt.

5. Valg til bestyrelse

Bestyrelsesmedlem Per Hansen (199) blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Erland Wanscher (27) blev genvalgt.

John Lauritsen (71) fortsætter som 1. suppleant.
Margit Møller Thomsen (111) blev valgt som suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisorer

Som revisor blev Claus Hansen (97) blev genvalgt.
Som revisorsuppleant blev Anny Hansen (197) genvalgt.

7. Indkomne forslag

Forslag fra bestyrelsen omkring ændring af foreningens vedtægter pkt. 22. Misligholdelse, hvor der
indføres nyt pkt. 21.1 og det tidligere pkt. 21.1 bliver til 21.2.

Tillægget har følgende ordlyd:

”Som nyt punkt 22.1 i vedtægterne, tinglyst 27. marts 2003 o.s. er vedtaget følgende:

22.1. Hvis et medlem misligholder sine forpligtelser over for ejerforeningen, herunder misligholder sine forpligtelser i henhold til
denne vedtægt, generalforsamlingens beslutninger og bestyrelsens beslutninger og påbud, kan bestyrelsen kræve, at
ejeren opfylder sin forpligtelse inden for en fastsat frist. Oversiddes denne frist, kan bestyrelsen opfylde ejerens
forpligtelse for ejerlejlighedsejerens regning.

Punkt 22.1 i vedtægter, tinglyst 27. marts 2003 o.s. bliver herefter punkt 22.2:

22.2. Hvis et medlem væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til nærværende vedtægt, herunder ved undladelse af
betaling af de medlemmerne påhvilende økonomiske ydelser til foreningen, ved ikke at overholde den ti l enhver tid
gældende lokalplan, ved ikke at efterkomme lovlige påbud, som bestyrelsen eller generalforsamlingen pålægger
medlemmet, ved gentagen krænkelse af husorden kan bestyrelsen med 3 måneders varsel til den 1. i en måned
forlange, at det pågældende medlem sælger sin lejlighed.”

PH:
Årsagen til ændringen har til formål at sikre de fysiske rammer. Reglerne skal overholdes og der skal
være mulighed for sanktioner. Paraboler fjernes osv. Vi fremtidssikrer området.
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Kommentarer til ændringen:

(243) Per Mørkholm Ændringen ok.
(239) Aksel Kromann Ændring ok. Den vil ikke have bagud rettet effekt.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring blev enstemmigt godkendt. Da GF ikke var repræsenteret med
2/3 af samtlige medlemmer bliver det nødvendig med en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen
indkalder snarest muligt til ekstraordinær generalforsamling.

Forslag fra (115) Lissi og Jens Aage Rasmussen.
”Tilføjelse til regler for opstilling af plankeværk.

Der tillades opstilling af plankeværk der fremstår som øvrige plankeværk opstillet af TK med max. Højde ca. 1,30m som
erstatning for bøgehæk hvor terrasserne støder op til hinanden mellem 2 midtstillede huse, og hvor ejerne er blevet enige
herom.”

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

Forslag fra (243) Ulla og Per Mørkholm.
”Tilføjelse til regler for opstilling af plankeværk.

Der tillades plankeværk højde 1,30m som alternativ til bøgehæk, i forlængelse af højt plankeværk mellem huse frem
til flisekant og vinklet hen foran huset med 2m.”

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

8. Eventuelt

Renovationsændringer
Bestyrelsens fremlagde følgende muligheder for en løsning på området.

1) Renovationsgård
2) Beholder som i dag, men med fast underlag.

Der var stemning for at arbejde med forsalg 2. Udgiften til etablering af fast under udgør ca. t.kr 50, eller
ca. kr. 550 pr. bolig.

Der var dog utilfredshed med Middelfart Kommune, idet ejerforeningen havde ofret over t.kr. 250 på
eksisterende løsning.

Kommentarer:

(239) Aksel Kromann Aktindsigt i sagen. Entreprenør har accepteret udbudsmaterialet.
Derved har entreprenøren accepteret nuværende adgangsforhold.

GF vedtog, at bestyrelsen skal arbejde videre med eksisterende løsning, der er godkendt af den tidligere
Ejby Kommune. Ved kommunesammenlægningen blev denne overtaget af Middelfart Kommune.
Såfremt Middelfart Kommune har skiftet underleverandør/vognmand er det deres ansvar, at
underleverandøren overholder de betingelser, der er godkendt af den tidligere Ejby Kommune. Det er GF
opfattelse, at ejerforeningen ikke skal afholde yderligere udgifter på renovationsområdet. Såfremt der
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skal være fast underlagt under beholderen skal bestyrelsen forsøge at få Middelfart Kommune til at
afholde udgiften.

TV-kanaler
(243) Per Mørkholm orienterede omkrig forholdene. Fra 1/11 2009 skifter TV- signalet over til
digitalsignal. Der er følgende muligheder for en løsning på området.

1) Den enkelte husejer skifter TV eller invester i en boks.
2) Ombygning af masten, så signal udsendes analog. Udgift t.kr. 20. Holder kun til 2012.

Der var stemning for at arbejde med forsalg 1.

Efter GF afholdelse har vi fået følgende orientering fra Fredericia Antenne service:

Dr.1 er ændret til digitalt, og der vil være tv på dette program også efter d. 31-10-2009. Ligeledes er der også et
modul som sender det digitale signal ud, så de beboer der har et tv med indbygget dvb-t - tuner kan se DR. 1 – DR.
2 – TV2 - DR1 update. Digitalt allerede nu, og kan det til 2012 på dette modul.

Vedr.: pris på TV 2
På fælles antenneanlægget er det kun muligt på dette tidspunkt, at få et modulsæt der har mpeg 2…(der findes et
enkelt produkt der har mpeg 4, men dette er meget dyrt).

Det vil være muligt, når vi når til 2012 at ved hjalp af et ca-modul kunne overfører mpeg 4. (en enhed der sættes
i det digitale modul).

Pris for at kunne se TV 2 efter d. 31-10-2009 på de eks. Tv og på samme kanal som programmet bliver sendt ud på
nu er Kr. ca. 8.000,00 excl. Moms.

Jeg håber at det er til at forstå.

For lige at samle op så er det muligt såfremt tv 2 bliver ændret at kunne se tv efter d. 31-10-2009 og det er også
muligt at se digitalt tv enten med indbygget dvb-t tuner i fjernsynet eller med en digital dvb-t
modtager/reciever/boks.

Internet
Der kan ikke for nærværende etableres en bedre dækning. Hvis den enkelte husejer vil benytte huset
erhvervsmæssigt eller vil have en bedre og hurtigere løsning kan der indkøbet dette vis eks.
www.fullrate.dk. Ifølge (29) Niels Rasmussen er prisen ca. kr. 200,00 pr. mdr. for en 2 mbit løsning incl.
fri telefoni.

Varmepumpe og el besparende elradiatorer
Bestyrelsen vil indhente tilbud på varmepumper og el besparende elradiatorer. Det vil være billigst at
etablere flere på en gang. Løsningen vil nedbringe energiforbruget i husene.

Til slut takkede formanden for det gode fremmøde og tak til den øvrige bestyrelse, for godt samarbejde i
den forløbne sæson.

Tidspunkt og sted for afholdelse af næste GF og arbejdsdag meddeles senere.

_______________________ _____________________ _________________________
Referent: Bjarne Hjulmand Formand: Karl-Erik Lok Dirigent: Ole Haaning Thomsen


