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Ejerforeningen Bro Strand 

 
Bestyrelsesmøde 
Referat af møde den 25/6 2013 kl. 17.00 

 
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 

Maling af huse forløber efter planen. Førsteprioritet har enkelte huse, hvor malebehandlingen tidligere år har vist sig 

utilstrækkelig. Bord og bænk ved volleyboldbane oliebehandles inden årets udgang (KEL) (KJ). Skorstene efterses af 

murer og males i henhold til maleplanen.  

 

Tilbud på skorstenshætte indhentes (KEL).  

 

Zinkinddækning, skotrender mm. efterset af tømrer. Alle huse med fejl udbedres.  

 

Resultat af huseftersyn fremsendt til husejerne for at give optimal service. Resultatliste drøftet og vurderet. Tilmelding for 

deltagelse i en samlet udbedring af skaderne tilsendt husejerne. I efteråret 2013 konkluderes på baggrund 

tilbagemeldingerne og udbedring iværksættes. 

 

Ad 3. Vedligeholdelse af grønne områder. 

Gartner bestilles til at fjerne alle fyrtræer, hyben ved Strandgårdsvej samt den flade sten. Hække klippes, vejpæle 

efterses og fastgøres på ny. Endvidere udskiftes rådne pæle omkring søer og der sprøjtes for myrer og ukrudt på 

terrassearealer.  

 

Dræningsforholdene ved hus 35/37 undersøges. Evt. afløb forventes tilsluttet ved tagnedløb (KEL).  

 

Stolper til badebro bliver stående i stranden vinteren over, idet op- og nedtagning er bekostelig. Køreplade monteres på 

rampen til flydebroen (JL). 
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Tennisbane er besigtiget. Nyt bånd til tennisnet indkøbes. 

Ad 4. Økonomi, administration og forsikringsforhold 
Økonomi. Balance, kontokort samt kontoudskrift fra Nordea blevet drøftet. Ingen umiddelbare bemærkninger. Hensat til 

vedligeholdelse afsat med kr. 86.000. Beløbet ændres til kr. 172.000 i henhold til budget 2013 (BH).  

 

Forsikringsforhold. Ingen bemærkninger.  

 

Lokalplansforhold. Ingen bemærkninger. 

 

Ad 5. Tekniske installationer 

Radio og TV. Antenneskur opsættes til efteråret 2013 i hegn mod Strandgårdsvej, således at teknikken beskyttes. 

Skitseforslag drøftes med tømrer (JL), (KEL). Alle TV-skabe sprøjtes for myrer.  

   

WiFi Internet. Tilbud på ADSL-forbindelse indhentet hos TDC. Løsningen efterprøves (KJ).  

  

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 til den 26. August 2013, kl. 17:00 hos KEL.   

 

Mødet hævet. 

Bro Strand, den 30. juni 2013 

Bjarne Hjulmand, referent 


