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Ejerforeningen Bro Strand

Bestyrelsesmøde
Referat af møde den 14/5 2012 kl. 18.30

Indkaldt af: Bestyrelsesformanden.

Deltagere: Karl-Erik Lok(KEL), John Lauritzen(JL), Per Hansen(PH), Erland Wanscher(EW) 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

Algebehandling af tage drøftet på ny. Ifølge Miljøstyrelsen findes for øjeblikket kun et godkendt algemiddel, Algefri N,

der må anvendes ved afrensning af tage. Der henstilles til, at dette middel bruges ved fjernelse af alger på taget, fliser,

gange, m.v. Der henvises til følge links på www.mst.dk:

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/2B9566A0-13CF-4544-A6C0-7E2661BCD54D/0/professionelfaktaalger.pdf

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/2A1BE610-5E66-4164-BFF4-74491964A50F/0/professionel1alger.pdf

http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/976F6B2E-F245-483D-A6FE-7BDDE8963146/0/algev%C3%A6kstforbruger.pdf

I henhold til beslutning på generalforsamling bibeholdes rækværk omkring søer. Skaderne er udbedret.

Liste over tilstanden af rækværk, stolper og dæk i husenes balkon er fremsendt på mail sammen med

generalforsamlingsreferatet. Leverandør er kontaktet. Der orienteres, når der foreligger nyt (KEL).

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder.

Galvaniseret ramme til badebro er monteret. Broen udsættes i slutningen af maj. Det planlægges, at den optages igen

ultimo september 2012. Arbejdet udføres af Buch & Sønner (KEL).

Arbejdet med maling af huse i 2012 er iværksat. Plan for malearbejdet fremgår på web-site (EW). Bænk ved

volleyboldbane mangler oliebehandling (EW). Nødvendig maling af skorstene og skraldestativer foretages (EW).

Sten på stranden samles så der etableres en naturlig strandtange. Arbejdet udføres af Buch & Sønner (KEL).

Der er ikke altid vand nok i vore søer. Forholdene drøftes. Det besluttes, at indhente fagkyndig ekspertise (PH).
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Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold

Økonomi. Ejerforening har modtaget opkrævning på selvrisiko. Forholdet undersøges nærmere (PH).

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger.

Ad 5. Tekniske installationer

Radio og TV. NRK1 og NRK2 mangler (JL). Egen DVB-T antenne skal placeres så diskret som muligt. Flad model som

placeret på hus 119 anbefales.

WiFi Internet. Ingen bemærkninger. Alternative løsninger vurderes. Søren kontaktes (BH).

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 11/8 2012, kl. 10:00 hos KEL.

Mødet hævet.

Bro Strand, den 18. maj 2012

Bjarne Hjulmand, referent


