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Ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Bro Strand
Søndag den 10. april 2011

I Inslev – Tårup forsamlingshus

Referat

Bestyrelsen: Karl – Erik Lok (KEL) Hus nr. 49
Erland Wanscher (EW) Hus nr. 27
John Lauritsen (JL) Hus nr. 71
Per Hansen (PH) Hus nr. 199
Bjarne Hjulmand (BH) Hus nr. 251
Alan Fyrstenberg (AF) Administrator

Deltagelse fra 21 ud af 86 huse. Antal deltagere 37

Dagsorden iflg. Vedtægter:

1. a. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Alan Fyrstenberg, Adm.
b. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Peer Mørkholm (243)

2. Formandens Beretning v. Karl – Erik Lok (49)

3. Fremlæggelse af regnskab for 2010 v. Alan Fyrstenberg

4. Fremlæggelse af budget for 2011, samt fastlæggelse af
kontingent for året 2011 v. Per Hansen (199)

5. Valg til bestyrelsen:
På valg er:
Best. Medlem Per Hansen (199) Modtager genvalg
Best. Medlem Erland Wanscher (27) Modtager genvalg

Best. Suppleant Margit M. Thomsen (111) Modtager genvalg
Best. Suppleant Knud Jensen (119) Modtager genvalg

Forslag til evt. nye bestyrelsesmedlemmer eller suppleanter ønskes formanden i hænde senest 1.
april.

6. Valg af revisorer:
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Revisor Peer Mørkholm (243) Modtager genvalg
Revisor suppleant Anny Hansen (197) Modtager genvalg

7. Indkomne forslag:

Forslag fra Peer Mørkholm.
1. Gadelyset (Parkbelysningen) i området skal

være tændt fra solnedgang til solopgang hele året.

2. Forslag fra bestyrelsen:
Energimærkning skal betales af den enkelte boligejer og ikke af
GF.

3. Forslag fra bestyrelsen:
Asfaltering af stamvejen fra indkørslen til efter den gamle
lejeplads. Ekstra indbetaling af kr. 1.000,00 pr. husejer, hvis
forslaget godkendes.

4. Forslag fra bestyrelsen:
Affaldshåndtering ugentlig i sommerugerne.

5. Forslag fra bestyrelsen:
Forslag til sikring af terrassedør, og indvendige nøglelåse.

8. Eventuelt:

Formanden KL bød velkommen til denne 8 generalforsamling i ejerforeningen, og benyttede
lejligheden til at takke de 32 personer der havde deltaget i lørdagens arbejdsdag. Samtidig kunne
han konstaterer at alle tilmeldte ejere var mødt op og havde overstået spisningen, således at
generalforsamlingen kunne starte ½ time før planen. Herefter gik vi i gang med:

Punkt 1.: Valg af dirigent og referent:
De af bestyrelsens foreslåede personer Alan Fyrstenberg og Peer Mørkholm(243) blev

valgt.

Punkt 2.: Formandens beretning v. Karl – Erik Lok (49)
Først vil vi byde velkommen til den 8.ordinære generalforsamling i EF Bro Strand, og en

særlig velkomst til dem, der er her for første gang.
Vi har valgt, at fortsætte her i Inslev-Tårup forsamlingshus, da vi fik en udmærket betjening sidste
år.

Der skal også i år rettes en tak til dem, der var med på arbejdsdagen i går lørdag. Det er positivt
med den opbakning, der vises for at vi kan have et pænt område.

I det efterfølgende, vil jeg kort referere de væsentligste ting bestyrelsen har arbejdet med i det
forløbne år.

I forsøget med, at få lov til en alternativ indkørsel til vores område, har vi brugt mange ressourcer.
Det være sig med breve og møder. Vi har talt med Middelfarts borgmester, direktøren og
udvalgsformanden for Plan-og Bygningsafdelingen, samt flere sagsbehandlere. Resultatet er
blevet, at vi ikke får lov til at etablere en alternativ indkørsel, og da dette lå fast, arbejdede vi videre
med en dispentation til lokalplanen, for at få lov til at asfaltere stamvejen, da det har vist sig
umuligt, at vedligeholde den. Efter først at få det afvist, har vi med hjælp fra udvalgsformanden fået
en dispentation til asfaltering, som kommer op som et forslag fra bestyrelsen.
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I forbindelse med anlæg af en ny spildevandsledning for Varbjerg og Bro strand bliver der
eksproprieret noget jord fra vores fællesarealer. Undertegnede havde fornøjelsen, af en
åstedsforretning i strid kold vind, men det var umagen værd, da det betyder, at vi senere på året
for udbetalt ca. 37.000 kr..

Håndtering af affald, har igen været et varmt emne. For at sikre, at det ikke flyder med affald i
højsæsonen, vil vi fra bestyrelsen foreslå, at foreningen påtager sig omkostningen ved tømning i
de uger kommunen ikke tømmer, hvilket vil sige 4 ekstra tømninger fra midt juni til midt august.
Dette behandles under forslag. Der har også været problemer, med tømning af de store
affaldscontainere ved det røde skur, og her har kommunen aksepteret, at der bliver tømt oftere.

Vi har arbejdet med tinglysning, af tidligere godkendte vedtægtsændringer, men den digitale
tinglysning, og lidt sløv håndtering fra vores advokat, har betydet at det trækker ud, og at vi stadig
ikke har fået det færdigt.

Der er igangsat reparation af affaldsboxene, opsætning af lister på rødt skur, samt gennemgang
og reparation af begge legepladser. Dette forventes færdiggjort inden højsæsonen.

Til fremføring af el til det røde skur, så der kan opsættes belysning, afventes tilbud.

Malerarbejdet har i store træk fulgt planen, men da maleren var lidt sent ude, trods mange
påmindelser, blev vi ikke helt færdig. Det bliver der rettet op på i år, da vi har ansat en ny maler,
der så vil opstarte i foråret, så snart vejret tillader det. Der bliver også flere opgaver, da vi også
skal have affaldsboxene, afskærmning omkring søerne, samt nogle mindre ting malet.

Der har været indhentet tilbud fra et par gartnere for udførelse af arbejdet på de grønne områder,
og det har resulteret i ansættelse af et nyt firma.

Vi har også arbejdet meget med indbrudsproblemet. Resultatet er at vi har lagt tilbud på
alarmsystemer ind på vores hjemmeside. Da den primære indgang til husene, hos dem der har
været udsat for indbrud er terrassedøren, har vi koncentreret os om denne indgang, og vil under
eventuelt præsentere en løsning, der prismæssig er overkommelig.

Montering af beskyttelse ved alle nedløb, der kan beskadiges ved græsslåning, er afsluttet.

Tilbud på udskiftning af dele eller hele indgangspartiet, er indlagt på hjemmesiden.

Der blev sidste år spurgt til ejerforholdet til vores afløbssystem, og det ligger klart, at hele
fordelingssystemet ejes af Middelfart Spillevand, og kun stikledninger til husene er
grundejerforeningens.

Vi vil fra bestyrelsen stadig henstille til de boligejere, der har installeret varmepumpesystem, at det
udvendige aggregat placeres eller afskærmes, så det er så lidt synlig som muligt.

Løsning på pilebevoksningen er udeblevet, da vi endnu ikke har fundet en god løsning, så
foreløbig vil vores gartner holde det nede i en fornuftig højde.

Der har stadig været problemer med TV kanaler, så vi påtænker, at der nedsættes en
arbejdsgruppe, med henblik på, at vi finder en gangbar løsning fra efteråret 2012, hvor det gamle
system ophører.

Sluttelig vil jeg takke mine kollegaer i bestyrelsen, samt vores administrator, for et godt samarbejde
i det forløbne år.
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Beretning blev godkendt med applaus.

Punkt 3.: Fremlæggelse af regnskab for 2010 v. Alan Fyrstenberg (Administrator)

AL gennemgik de enkelte poster i regnskabet der var fremsendt til de enkelte boligejere
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
En enkelt ejer (221) kommenterede posten SNERYDNING, da han i vinter havde
været ved sit hus og der lå meter høje driver foran huset således at det var næsten
umuligt at komme ind.
PH forklarede at det var husejerens pligt selv at rydde for sne ved eget hus, og GF kun
Efter behov sørgede for at vejene blev holdt farbare. (Ryddet)

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 4.: Fremlæggelse af budget for 2011 v. Per Hansen (199)

PH gennemgik det tilsendte budget forslag punkt for punkt, med samlede budget udgifter
på kr. 845.000, og forslog at kontingentet for 2011 blev fastholdt til ½ årligt kr. 5.000.-

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Punkt 5.: Valg til bestyrelsen

Alle de opstillede kandidater blev enstemmigt valgt.

Punkt 6.: Valg til revisor

De to opstillede kandidater blev enstemmigt valgt.

Punkt 7.: Indkomne forslag:

1. Forslag til gadelyset, blev godkendt.

2. Forslag til energimærkning, det blev vedtaget at det er den
enkelte grundejer der selv skal betale denne post.

3. Asfaltering af stamvejen, efter lidt drøftelser om linjeføring og hvor
de enkelte bump evt. skulle udføres, således at stamvejen ikke
blev til en ”motorvej”. Oplyste formanden om hvordan
asfalteringen skulle finansieres. Såfremt forsamlingen kunne
godkende bestyrelsen forslag, ville der blive indkaldt til en ekstra
ordinær generalforsamling, hvor endelig beslutning skulle tages.
Afstemningen på GF blev 14 for, 2 imod samt 5 der undlod at
stemme.

4. Forslag til affaldshåndtering. Forslaget blev trukket tilbage af
bestyrelsen, da det havde vist det ikke var muligt at lave en aftale
med renovationsfirmaet uden om kommunen. Det er således den
enkelte boligejer der skal lave aftale med Middelfart kommune
såfremt der ønskes sommer tømning.



5

5. Forslag / orientering om sikring af terrassedør, og indvendige
nøglelåse.
EW fremviste en prototype for en aflås bar sikring af
terrassedøren hvor man med en stang monteret i 2 øje bolte kan
monteres således at det ikke er muligt at åbne døren.
KEL oplyste muligheden for at udskifte de indvendige
drejehåndtag med en låsecylinder, der så skal betjenes med
samme nøgle som anvendes til at komme ind med.

Terrassedørs løsning ca.kr. 650,-
Indvendige låse ca. 2.000,-/stk

Interesserede ejere kan hvis interesse haves henvende til
formanden.

Punkt 8.:Evetuelt
Fyrtræer
Ejeren fra 211 havde ønske om at fyrtæerne var blevet for høje, og
enten burde fælles eller beskæres kraftigt.

Badebro
PH oplyste at badebroen forhåbentlig ville blive opsat i løbet af maj.
Det var helt og holdent Middelfart kommune der fastsatte tidspunktet.

Internet
Der var spørgsmål til hvordan internettet fungerede? KJ som er daglig
bruger oplyste at det fungerede fint. (Alle brugere kunne ønske sig
Højere hastigheder.)

Affaldshåndtering
PH opfordrede alle boligejere der udlejer deres huse skal opsætte
anvisninger på reglerne, og hvor papir – pap og flasker skal afleveres.
Regler kan ”dawnloades” fra foreningens webside.

Ekstra ordinær Generalforsamling
Afholdes Skærtorsdag den 21. april 2011 kl. 10:00 hos formanden
Karl – Erik Lok Strandgårdsvej 49, her skal der stemmes om asfaltering
af stamvejen.
NB! Der kan stemmes pr. fuldmagt, den fuldmagt berettige skal deltage

i
Generalforsamlingen.

Datoer 2012
Der holdes arbejdsdag lørdag den 14. april 2012
Generalforsamlingen afholdes søndag den 15. april 2012

Afslutning. Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke for god ro og o
orden, og for de konstruktive indlæg.

Sign. Sign. Sign.
______________________ _______________________ ______________________

Referent: Peer Mørkholm Formand: Karl – Erik Lok Dirigent: Alan Fyrstenberg


