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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 6/5 2013 kl. 17.00 

 
Indkaldt af: Bestyrelsesformanden. 

Deltagere: Karl-Erik Lok(KEL), John Lauritzen(JL), Per Hansen(PH), Knud Jensen(KJ) 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 

Referatet blev løbet igennem, hvorefter det blev godkendt. 
 

Ad 2. Vedligeholdelse af huse 

Maling af huse påbegyndes efter Pinse. Inden maling foretages algebehandling efter malers anvisning. Maleplan for 

2013 og 2014 findes på web-site. Bord og bænk ved volleyboldbane oliebehandles i foråret 2013 (KEL) (KJ).  

 

Skorstene efterses af murer og males i henhold til maleplanen. 

 

Nye priser på skure, plankeværk, rækværk og kryds indhentes fra tømrer og ligges på web-site, når de foreligger (KEL) 

(BH). Uaktuelle tilbud fjernes (BH). Tilbud på skorstenshætte indhentes (KEL).  

 

Zinkinddækning, skotrender mm. efterses af tømrer. Checkliste for huseftersynet udarbejdes (KEL). Resultat drøftes på 

næste møde. 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 

Etablering af asfaltvej fra hus 205 til 221/223 udføres den 16/5 2013. Det planlægges, at vejen placeres tættere på 

afløbsbrøndene, der p.t. findes i græsset (KEL). Endvidere undersøges, hvorvidt asfaltering også udføres i svinget mod 

75 og 223 (KEL). 

 

Dræningsforholdene ved hus 35/37 undersøges. Evt. afløb forventes tilsluttet ved tagnedløb (KEL).  

 

Enkelte småting på lejepladserne udbedes i foråret 2013 (KEL).  

 

Hegn mod Strandgårdsvej nedskæres til 1,5m (PH).  
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Opsætning af badebro forventes iværksat i uge 21, når den er oliebehandlet. Køreplade monteres på rampen til 

flydebroen (JL). 

 

Tennisbane besigtiges og eftergås for fejl (KEL). 

 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 

Økonomi. Ingen bemærkninger.  

 

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Antenneskur opsættes i hegn mod Strandgårdsvej, således at teknikken beskyttes. Skitseforslag drøftes 

med tømrer (JL), (KEL).  

   

WiFi Internet. Tilbud på ADSL-forbindelse indhentes hos TDC (BH).  

  

Web-site. 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 25. juni 2013, kl. 17:00 hos KEL.   

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 10. maj 2013 

Bjarne Hjulmand, referent 


