
Ejerforeningen Bro Strand   
____________________________________________________________   
   

Bestyrelsesmøde   
Referat af bestyrelsesmøde nr. 08/2020, den 27/9 2020 kl. 13.00 – 15.30   
   

Indkaldt af:   Bestyrelsesformanden   
Deltagere:       Per Hansen (PH), Claus Beck (CB), Bjarne Hjulmand (BH), Ulrik Probst (UP) 
Fraværende: Susanne Andersen (SA) 
Referent:   BH 
   

Dagsorden:   

1. Velkommen og præsentation 
2. Godkendelse og underskrift af referat fra den 22/8 2020 
3. Kort status på vedligeholdelse af grønne områder   
4. Kort status på maling og vedligeholdelse af huse  
5. Kort status på økonomi   
6. Kort status på fibertilmelding, motionsredskaber og adgangsvej  
7. Projekt vedtægtstilføjelse  
8. Evaluering af mødet   
9. Eventuelt   
10. Næste møde   

  
Ad 1. Velkommen og præsentation   
Per Lund Nielsen (237) har solgt sit hus, og udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen har indkaldt suppleant Ulrik 
Probst (UP) som nyt bestyrelsesmedlem. Herefter foretages følgende fordeling af bestyrelsesopgaver: 

• UP og PH: vedligeholdelse af huse. 
• UP og PH: forsikringer 
• SA: grønne områder, fælles arbejdsdag, dokumentstyring, referater og øvrigt tilsyn  
• CB: badebro, teknisk tilsyn, affaldshåndtering, hjemmeside og nyhedsbreve 
• BH: generalforsamling, formandens opgaver, økonomistyring  

 

Ad 2. Godkendelse og underskrift af referat fra den 22/8 2020  
Referatet fra seneste møde blev fremlagt til godkendelse og underskrift.    

  

Ad. 3.  Kort status på vedligeholdelse af grønne områder   
Omlægning af græsareal afventer til foråret 2021, idet EnergiFyn først skal afslutte nedgravningen af 
fiberkabler. Gravearbejdet forventes afsluttet om ca. 14. dage, hvor der vil blive lavet finish arbejde med 
muld og græssåning. Omlægning af græsareal foretaget forår 2020 drøftet. Arbejdet har ikke været 
tilfredsstillende. Holmegaard gartner kontaktes for at få garantiudbedret arbejdet (SN). 

Holmegaard gartner kontaktes for at få garantiudskiftet paradistræer leveret i tørken under sommeren 2018. 
Genbeplantning bør ske i oktober og november måned, så træerne kan få rodfæste (SN). 

Rentokil foretager forebyggende og præventiv skadedyrsbehandling ved opsætning af detektorblokke. 
Middelfart Kommune foretager kun rottebekæmpelse efter anmeldelse. Kontrakten med Rentokil forsætter 
uforandret. 



  

Ad 4. Kort status på maling og vedligeholdelse af huse  
Gennemgang vedligeholdelsesstand af de huse der skal males i 2021, foretages den 10. oktober 2020, kl. 
10:00-11:00 (PH, UP, CB). Tilstandsrapport fremsendes til husejerne for udbedring af rodskader inden der 
malerbehandles i 2021 (PH). 

 

Ad 5. Kort status på økonomi  

Saldobalance med kontospecifikationer, og bankkontoudskrift fremlagt til drøftelse. Foreningens økonomi 
følger budgettet for året (BH).   
 
 
Ad 6. Kort status på fibertilmelding, motionsredskaber, affaldsløsning og adgangsvej  
Alle 86 huse tilmeldt fiber. I uge 40 og fremover tager EnergiFyn kontakt til de enkelte husejere for at få aftalt 
dato for montering af indvendig installation. Installationerne forventes at løbe fra medio oktober til udgang 
november. Det forventes, at fibernettet er i drift fra ca. 1/12 2020 (BH). Eftersyn og testning af 
motionsredskaber bestilles (BH). Middelfart kommune har meddelt, at ny affaldsløsning først igangsættes fra 
1/11 2020 p.g.a. af leveringsproblemer. Nuværende affaldsløsning fortsætter derfor uforandret (BH). Vi har 
ansøgt Middelfart Kommune om etablering af ny adgangsvej til biler mellem hus 221 og 223 (BH).    
   
Ad 7. Projekt vedtægtsændringer 
Udkast for ”Tillæg til vedtægter” om tilføjelser til huse mm. Oplæg til vedtægtsændring forventes behandlet 
på en ekstraordinær generalforsamling i november 2020 (alle).  
  

Ad 8: Evaluering af mødet   
Mødet forløb med en konstruktiv dialog.     

  

Ad 9. Eventuelt 
Ingen bemærkninger. 
  

Ad 10. Næste møde   
Dato for næste bestyrelsesmøde aftalt til 24/10-2020 kl. 10.00 hos PH (199).  

 

Den 27. september 2020 

Bjarne Hjulmand, referent   
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