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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 2/3 2014 kl. 9.30 

 
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 af bord og bænk ved volleyboldbane, maling af postkassestativ samt rengøring af skotrender planlægges 

udført på arbejdsdagen 2014.  

 

Retningslinjer for maling af yderligere plankeværk, pasning af bøgehække samt evt. betaling herfor drøftes. Pris pr. 

meter for maling af yderligere plankeværk indhentes (KJ). 

 

Hus 203-221 og hus 59-65 males i 2014. De enkelte husejere kontaktes pr. mail (KJ). Samtidig males skorstene på disse 

huse samt på huse malet i 2013. 

 

Reparation af skotrender på følgende huse ”19 til 57” og ”195 til 201” udføres, når vejret tillader (KEL). 

 

Skorstenshætte opsat på hus 199. Tilmeldingsliste for samlet opsætning udarbejdes til generalforsamlingen (PH).  

 

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

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

generalforsamling fremsættes forslag om udarbejdelse af positivliste over ejerforeningens vedligeholdelsesarbejder 

(KEL). Aktuelt drøftes algebehandlingen af tage, udbedring af skader i skotrender og plankeværk mellem to huse. 

Endvidere aftaltes, at vor tømrer årligt gennemgår husene udvendigt, og selv kontakter den enkelte husejer for evt. 

udbedring (KEL). 
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Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 

Når vejret tillader foretager Buch og Sønner genopretning af kystsikringen efter skaderne fra stormen i oktober 2013 

(KEL). 

 

Badebro efterset. Den trænger til afrensning og oliebehandling. Endvidere er der en del planker, der trænger til 

udskiftning og badestigen skal fastgøres. Tømrer bestilles (JL). 

  

Tilbud på algebehandling af tage, træværk og fliser indhentes fra gartner (PH). Drøftes på generalforsamlingen.  

 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 

Økonomi. Årsrapport for 2013, balance, kontokort samt kontoudskrift fra Nordea blevet drøftet. Enkelte konti drøftet og 

fornødne omposteringer foretages (BH). Budget for 2014 drøftet og tilrettet. Årsrapporten fremsendes til vor revisor. 

Aktuelt er én husejer i restance med kr. 13.554 (2.halvår 13 og 1.halvår 14). Sagen behandles af Fogedretten. 

Opfølgning iværksættes via advokat (BH). 

 

Forsikringsforhold. Aftalerapport fra Tryg på web-site. Forsikringssummen for løsøre dækker over 86 boliger, hver med 

en sum på kr. 276.000. Såfremt den enkelte husejer ønsker højere indbodækning tilbydes tillægsforsikring via 

ejerforeningen. Prisen for et ekstra modul på kr. 276.000 udgør kr. 412 årligt. Tilmeld via admin@brostrand.dk.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Begge paraboler udskiftes. Evt. udskiftes digitalmodulet, således at signalet kan udsendes i HD-kvalitet 

(JL).  Monitor til antenneskur indkøbes (KJ). 

 

WiFi Internet. Forslag om gratis WiFi drøftes. Herudover 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 er henholdsvis aftalt til den 12. og 13. april 2014. 

 

Ad 7. Næste møde 

Næste bestyrelsesmøde aftales på generalforsamlingen.   

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 20. marts 2014 

Bjarne Hjulmand, referent 


