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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 14/3 2015 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 

TV-skur males med træbeskyttelse på arbejdsdagen den 18. April 2015. I postkassestativ opsættes evt. duepigge for at 

undgår fugle ekskrementer. 

 

14 huse males i 2015. Det er hus 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91 og 93. De enkelte husejere kontaktes 

pr. mail (KJ). Samtidig males skorstene på disse huse. 

 

Træbeskyttelse eller maling af dæk på balkon og indgangsparti drøftes.  

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 

Vandet i vore søer står højt. Buch & Sønner kontaktes i foråret 2015 med henblik på at få rengjort og etableret nyt afløb 

fra den store sø (JL og KJ). 

 

Legeplads fra UNO monteret.  

 

Afholdt møde med Middelfart Kommune den 24.februar 2015 (KEL, JL, KJ). Placering og indretning af tre affaldspladser 

drøftes. Tilbud på modulopbygget affaldssystem indhentes. Tilbud på anlæg af tre affaldspladser indhentes. Tilbud på 

tømning af affaldsbeholdere hos Middelfart Kommune indhentes. Investering, finansieringsoplæg og løbende 

driftsoversigt udarbejdes. Oplæg udarbejdes til generalforsamlingen. 

 

Henrik Holmegaard, Holmegaard Anlægsgartner ApS, (tlf. 2077 3986) har overtaget vor gartner (Grøn Have Service aps 

v/ Lars Andersen, tlf. 2167 7233) med virkning pr. 1/1 2015.  
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Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 

Økonomi. Årsrapport 2014, saldobalance for perioden 1/1-11/3 2015, kontokort samt kontoudskrift fra Nordea blev 

gennemgået og drøftet. Budget for 2015 drøftet og tilrettet.  

 

Håndværkerfradrag. Vor administrator har fremsendt mail med oplysninger omkring fradraget. 

 

Forsikringsforhold. Ejerforeningen er forsikret hos AIG via Erhvervsforsikring Danmark, Forsikringsagentur. 

Kontaktperson: Lasse Martens Jensen, tlf.nr. 2299 6222. 

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV.  Kanaludbuddet via Boxer TV findes på Web-site. De kodede kanaler kan den enkelte husejer købe via 
www.boxertv.dk. TV via telefonstik drøftes. Vore muligheder for TDC HomeTrio Fiber undersøges (KJ). 
 
 

WiFi Internet. TDC har opgraderet vor Bredbånd til 20/2 Mbit. Vort internetudstyr flyttet til TV-skur. Der etableres arkiv 

over foreningen dokumenter via en ”cloud” baseret løsning. 

  

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. Forslag til indkaldelse til 

generalforsamling, ekstraordinær generalforsamling og bestyrelsens beretning for 2014 drøftes.  

 

Ejerliste opdateres ved  

 

Arbejdsopgaver i bestyrelsen drøftes, og det aftaltes følgende fordeling. Økonomi/budget (BH). Maling/håndværker (KJ 

og JL). 

 

Ad 7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 25. april 2015, kl. 10:00.   

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 1. april 2015 

Bjarne Hjulmand, referent 


