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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 12/1 2013 kl. 10.00 

 
Indkaldt af: Bestyrelsesformanden. 

Deltagere: Karl-Erik Lok(KEL), John Lauritzen(JL), Erland Wanscher(EW), Per Hansen(PH) 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 

Maleplan for 2013 udarbejdes og ligges på web-site (EW & BH). Bord og bænk ved volleyboldbane oliebehandles og 

skorstene males i 2013 (EW). Fire huse fra 2012 eftermales i 2013 (EW). Algebehandling inden maling overvejes. 

 

Husene males efter nuværende plan hvert 6. år. P.t. er alle huse malet én gang. Nogle huse er malet to gange. Når alle 

huse er malet to gange, kan malearbejdet evt. udsættes et til to år, således at husene males hvert 7. eller 8. år. 

Forholdet vurderes nærmere. 

 

Tilbud på kryds indhentes og ligges på web-site (KEL). 

 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 
Området omkring petanquebanerne planlægges renoveret i foråret 2013. Det besluttes, at den ene petanquebane 

nedlægges. Den anden renoveres med ny omkranskant i trykimprægneret træ og ny stenmelsbelægning. Gartner 

bestilles (PH). 

 

Rapport på lejepladsinspektion modtaget. Enkelte småting udbedes i foråret 2013 (KEL). Fluemiddel til skraldespande 

kan evt. indkøbes. Pris indhentes (EW).  

 

Ca. pris for håndtering af op- og nedtagning af badebro indhentet (KEL).  

 

Tømning af skraldespande omkring jul drøftes, idet flere spande ikke er tømt. Buch & Sønner kontaktes (KEL). Kørespor 

i plæne. Forholdet undersøges nærmere.  
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Der placeres storskrald ved tennisskur. Den enkelte husejer skal selv bortskaffe sit storskrald på en af Kommunes 

genbrugspladser. Trailer indkøbes (KEL). 

 

Middelfart Kommune har godkendt vor ansøgning omkring etablering af asfaltvej fra hus 205 til 225. Arbejdet udføres i 

foråret 2013. Udgiften anslås til t.kr. 140. Opdateret tilbud indhentes (KEL).  

 

Link til Rentokil skadedyrsbekæmpelse er: https://dk.pestnetonline.com/users/login. Brug E-mail adresse: 

reher.hansen@mail.dk og password: strand2013. 

 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Årsrapport, saldobalance samt kontospecifikationer for 2012 blev gennemgået og tilrettet. Budget for 2013 

udarbejdes. Korrektioner meddeles administrator, hvorefter endelig årsrapport for 2012 og budget 2013 fremsendes til 

revisor (BH). 

 

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

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Støj kan påvirke signalet på NRK1, NRK2, Eurosport og EuroNews. Der arbejdes på udbedring (JL).  

   

WiFi Internet. Ingen bemærkninger.  

  
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. Nærmere information følger. 

 

Ad 7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde aftalt til tirsdag den 19/3 2013, kl. 17:00 hos KEL.   

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 25. januar 2013 

Bjarne Hjulmand, referent 


