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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 30/8 2014 kl. 10.00 

 
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 

Oliebehandling/maling af bord og bænk ved hus 195 (tidl. Volleyboldbane) samt postkassestativ bestilles. Mangler 

maling på to husfacader (hus 61+63). Samtidig males skorstene på huse, der senest er malet i 2012-2014 (KJ). Planlagt 

malerarbejder er derved udført. TV-skur males i 2015. 

 

Hønsenet opsættes i postkassestativ for at undgår fugle ekskrementer (KJ). 

 

Reparation af skotrender på huse ”19 til 57” og ”195 til 201” udført.  

 

Skorstenshætter bestilt og forventes monteret i august/september (20 huse). Skorstensinddækning bestilt og forventes 

udført i august/september (6 huse). 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 

Myrebekæmpelse udført af Rentokil. Græs ved bådstativ slås.  

 

I efteråret 2014 gennemgås området for generende fyrretræer (PH).  

 

Rækværk omkring den store sø sættes ca. 2m højere op. Derved undgås, at det står i vand. Projektet udskydes til 2015 

(PH). 

 

Badebro optages i uge 39/40. Tennisnet nedtages i uge 43. 
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Vi har observeret affaldsproblemer ved huse, der ofte udlejes. MOB kontaktes med opfordring til kontrol af affaldsforhold 

ved hvert lejerskifte (KEL). 

 

Middelfart Kommune agter at indføre et nyt affaldssystem. For nærværende arbejdes med nedgravede anlæg, med der 

foreligger ingen konkret løsning. Vi afventer politiske stillingtagen i september 2014.  

 

Ved vor besigtigelse af legepladerne konstateres, at tårnet er ramt af råd, vippe defekt og dæk på gyngestativ bør 

udskiftes. Tilbud på renovering indhentes (KEL).  

 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 

Økonomi. Saldobalance, kontokort samt kontoudskrift fra Nordea blev gennemgået. Ingen bemærkninger. Aktuelt ingen 

restancer. 

 

Forsikringsforhold. Ejerforeningen er forsikret hos Tryg. Nyt tilbud modtaget fra AIG via Erhvervsforsikring Danmark, 

Forsikringsagentur. Tilbud vurderes og drøftes. Såfremt ny aftale indgås, meddeles det via web-siden. 

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Der er skiftet et modul, så det nu er muligt for ejere med smart TV, at tilkøbe flere kanaler hos Boxer. Få for 
eksempel: TV2 HD, TV2 News, Charlie og mange flere. HD TV har vi i forvejen på nogle af DR’s kanaler.  
 

WiFi Internet. TDC opgraderer en central i området. Arbejdet forventes afsluttet ultimo august. Vi afventer og følger 

sagen op (BH).  

  

Web-site. Nyhedsbrev. På vor web-site er det muligt, at tilmelde sig et nyhedsbrev. Vi opfordrer alle husejer til at gøre 

dette, således at de ikke går glib af vigtig information. 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 
Opsatte paraboler drøftet. Vi opfordrer husejerne til at overholde vedtagne regler omkring opsætning.  

 

Arbejdsdag og generalforsamling er henholdsvis aftalt til den 18. og 19. april 2015. 

 

Ad 7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8. november 2014, kl. 10:00 hos KJ.   

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 25. september 2014 

Bjarne Hjulmand, referent 


