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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 5/10 2013 kl. 10.00 

 
Indkaldt af: Bestyrelsesformanden. 

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

Fravær: Knud Jensen(KJ). 

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 

Maling af huse er afsluttet i overensstemmelse med planen. Den enkelte husejer opfordres til at kontrollere, hvorvidt 

arbejdet er udført tilfredsstillende, og tilbagemelde evt. mangler til bestyrelsen. Oliebehandling af bord og bænk ved 

volleyboldbane, samt maling af postkassestativ planlægges udført på arbejdsdagen 2014. Maling af skorstene og 

skraldestativer udsættes ligeledes til 2014. Retningslinjer for maling af yderligere plankeværk og pasning af bøgehække 

drøftet. Forslag til ekstrabetaling for klipning af bøgehække og maling af plankeværk bringes op på næste 

generalforsamling. 

 

Tilbud på skorstenshætte indhentet fra murer. Endnu et tilbud indhentes hos skorstensfejer (PH). Rengøring af 

skotrender udføres på arbejdsdagen 2014. 

 

Mulighederne for etablering af toilet til håndværkere i det røde hus ved tennisbanen blev drøftet. Balkon på terrasseside 

drøftet på forledning af husejer. Forholdene undersøges nærmere (KEL). 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 
For at vort område fortsat forbliver ensartet og harmonisk foretages klipning af bøgehække i henhold til 

generalforsamlingsbeslutning (PH).  

 

Hegn omkring volleyboldbane ødelagt. Udbedring iværksættes (JL). Lås i dør til volleyboldbane fjernes (JL).  Dæksel for 

overløb hæves i den lille sø (JL). Markeringspæle for boms opsættes inden vinter, hvis Buch og Sønner skønner det 

nødvendigt (JL). 

 

 



 2 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 

Økonomi. Balance, kontokort samt kontoudskrift fra Nordea blevet drøftet. CVR.nr. modtaget. Handlingsplan ved 

restancer drøftes. Aktuelt er en husejer i restance med juli betaling. Opfølgning iværksættes (BH). 

 

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Antenneskur opsættes til efteråret 2013, således at teknikken beskyttes. I perioden når skuet opsættes, vil 

der være signaludfald i 3-4 dage. Tidspunkt annonceres på vor web-site.  

   

WiFi Internet. Ingen bemærkninger. 

  
Web-site. Web-site lanceret i nyt design. Siderne gennemgås løbende for fejl og mangler (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 12. og 13. april 2014. 

 

Ad 7. Næste møde 
Næste bestyrelsesmøde aftales til den 30. November 2013, kl. 10:00 hos KJ.   

 

Mødet hævet. 
Bro Strand, den 12. Oktober 2013 

Bjarne Hjulmand, referent 


