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Ejerforeningen Bro Strand

Bestyrelsesmøde
Referat af møde den 24/10 2012 kl. 17.00

Indkaldt af: Bestyrelsesformanden.

Deltagere: Karl-Erik Lok(KEL), John Lauritzen(JL), Erland Wanscher(EW) og Bjarne Hjulmand(BH).

Fravær: Per Hansen(PH)

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

Malearbejdet af huse afsluttet som planlagt (EW). Bord og bænk ved volleyboldbane oliebehandles (EW). Maling af

skorstene udskydes til 2013 som følge af fugt (EW). Mangelliste udarbejdes (EW).

Når nuværende maleplan er afsluttet, kan malearbejdet evt. udsættes ét år. Endvidere bør husene algebehandles inden

maling. Forholdet undersøges nærmere.

Tilbud på plexiglas til montering på balkon indhentet. Det er for dyrt. Et nyt indhentes (KEL). Tilbud på kryds er bestilt.

Endnu ikke modtaget (KEL).

Algebehandling af tage drøftes på ny.

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder.

Petanquebanen planlægges renoveret i foråret 2013. Gartner bestilles (PH).

Rapport på lejepladsinspektion ej modtaget (KEL). Fluemiddel til skraldespande kan evt. købes (EW).

Faktura på t.kr. 78 fra Buch & Sønner for op- og nedtagning af bro, udlægning af faldgrus på legepladser, renset strand

for sten og asfaldt ved indkørsel af vort område drøftes og tages til efterretning. Pris for håndtering af op- og nedtagning

af bro indhentes (KEL).
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Da der ofte ikke er tilstrækkelig vand i søen ved hus 37, er denne drøftet annuleret. Hvis søen skal annuleres kræves

tilladelse fra Middelfart Kommune. For at afklare tykkelsen af lerbundlaget i søen, drøftes hvorvidt der bør indhentes

jordbundsundersøgelse.

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

udført foråret 2013. Opdateret tilbud indhentes (KEL).

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold

Økonomi. Bankkonto i Nordea, saldobalance samt kontospecifikationer blev gennemgået. Erstatningsbeløb fra Middelfart

Kommune endnu ikke modtaget. Der rykkes på ny (KEL). Ejerforening har modtaget opkrævning på selvrisiko. Forholdet

undersøges nærmere (PH).

Forsikringsforhold. Årlige gennemgang foretaget med forsikringsagent. Forsikringerne fortsætter uændret.

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). 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 i 2013 er henholdsvis aftalt til den 20. og 21. april 2013.

Ad 7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde aftalt til 12/1 2013, kl. 10:00 hos PH.

Mødet hævet.

Bro Strand, den 1. november 2012

Bjarne Hjulmand, referent


