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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 30/11 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 i 2013 er afsluttet i overensstemmelse med planen. Alle modtagne reklamationer over tidligere års 

malearbejde er afsluttet tilfredsstillende. Oliebehandling af bord og bænk ved volleyboldbane, maling af postkassestativ 

samt rengøring af skotrender planlægges udført på arbejdsdagen 2014. Maling af skorstene og skraldestativer udsættes 

ligeledes til 2014. Retningslinjer for maling af yderligere plankeværk, pasning af bøgehække, betaling for klipning af 

bøgehække, betaling for maling af yderligere plankeværk og ekstra skuer blev drøftet. 

 

Reparation af skotrender på følgende huse ”19 til 57” og ”195 til 201” udføres efter 1/1 2014. 

 

Nyt tilbud på skorstenshætte indhentet (PH). Drøftes på generalforsamling, hvorvidt det har interesse. Mulighederne og 

nødvendigheden af toiletforhold til håndværkere i det røde hus ved tennisbanen overvejes påny. 

 

Balkon på terrasseside drøftet på forledning af husejer. Efter henvendelse til Kommune, drøftelser og vurderinger 

besvares med vores indstilling (KES). 

 

I takt med at husene bliver ældre, forventes et stigende vedligeholdelsesbehov. Det drøftes hvorvidt ejerforeningen bør 

påtage sig yderligere vedligeholdelsesforpligtelser, således at området fortsat fremstår velvedligeholdt. På næste 

generalforsamling fremsættes forslag om udarbejdelse af positivliste over ejerforeningens vedligeholdelsesarbejder. 

Aktuelt drøftes algebehandlingen af tage samt udbedring af skader i skotrender. 

 

 

 

 



 2 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 

Ved stormen blev det lille og store træ på friarealet væltet. Stubben fra det lille træ fjernes. Gartner oplyser, at stubben 

ved det store træ vil skyde igen. Reparation af bænk foretages.  

 

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 (KEL). 

 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Balance, kontokort samt kontoudskrift fra Nordea blevet drøftet. Enkelte konti drøftet og fornødne 

omposteringer foretages (BH). Aktuelt er en husejer i restance med juli betaling. Sagen behandles af Fogedretten. 

Opfølgning iværksættes (BH). 

 

Forsikringsforhold. Tryg har gennemgået vor skadesopgørelse. Vi har modtaget et oplæg, hvor indbosummen 

begrænses til t.kr. 225 pr. hus, hvorefter præmien kan fastholdes på nuværende niveau. Såfremt den enkelte husejer 

ønsker en højere indbodækning tilbydes en tillægsforsikring via ejerforeningen. Nærmere information på 

generalforsamlingen. Herudover ingen bemærkninger.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Antenneskur opsat. Begge paraboler udskiftes primo 2014 (JL).   

 

WiFi Internet. Teknikken ved TV antennen omlægges og placeres i antenneskuret (BH). Herudover ingen bemærkninger. 

  
Web-site. Tilbud på fliselægning ændres (BH). 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 18. januar 2014, kl. 10:00 hos PH.   

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 12. December 2013 

Bjarne Hjulmand, referent 


