
Referat af bestyrelsesmøde 27. februar 2020 
  

Deltagere: John Andreasen, Bente Hansen, Poul Larsen og Ove Holm 
 
Afbud: Michael Hansen 
 
Referent: Michael Hansen efter bidrag fra John og Bente 

 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af mødet 28. november 2019 (referatet var vedhæftet) 

2. Endelig godkendelse af velkomstbrochuren (justeret version var vedhæftet). Eksisterende 

ordensregler findes her: http://brostrandgaard.dk/PDF/Velkommen_til_Bro_Strand_maj_2015.pdf. 

3. Status på regnskab. 

Husk efterfølgende at lave udlæg/kørsel, som skal sendes til Poul til brug for færdiggørelse af 

regnskab.  

4. Hæk- og hegnsdag 14. marts 2020 – liste over indkomne opgaver og hjælpere var vedhæftet. 

Vi skal tjekke, hvilke opgaver vi kan og vil løse. Der er blandt andet en opgave, som vi måske skal 

afvise, fordi det ligner almindeligt havearbejde.  

Endelig er en anden foreslået opgave næppe relevant, idet vi ikke lejer gravemaskine. Samtidig 

omtaler den pågældende grundejer en anden opgave som ”lidt trimning hos genboerne”. 

5. Foreningens anlæg – status på kystsikringen efter storme og forhøjet vandstand. 
6. Fiber – nyt om projektet? 
7. Nyt om affaldsordning i vores sommerhusområde? 
8. Status på undersøgelsen vedrørende dræn i vores område. 

9. Eventuelt 

 
 

Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af mødet 28. november 2019 
Referatet blev godkendt. 
 
 

Ad 2) Endelig godkendelse af velkomstbrochuren (justeret version var vedhæftet). Eksisterende 
ordensregler findes her: http://brostrandgaard.dk/PDF/Velkommen_til_Bro_Strand_maj_2015.pdf. 
Brochuren er godkendt. 

Michael får brochuren printet og foldet (forhåbentlig går det nemt) og får den lagt i alle postkasser. 
Brochuren udsendes ligeledes elektronisk til medlemmerne snarest muligt. 

http://brostrandgaard.dk/PDF/Velkommen_til_Bro_Strand_maj_2015.pdf
http://brostrandgaard.dk/PDF/Velkommen_til_Bro_Strand_maj_2015.pdf


Ad 3) Status på regnskab. Husk efterfølgende at lave udlæg/kørsel, som skal sendes til Poul til 
brug for færdiggørelse af regnskab.  
Samlet indestående efter kontingentbetaling er p.t. 168.266 kroner – heraf 34.000 på kystsikrings-kontoen. 

På bestyrelsesmødet var det oppe at vende, om bestyrelsens medlemmer skulle have kørselsgodtgørelse 
efter statens takster (p.t. vistnok 3,56 kroner pr. kilometer) – eller efter en lavere takst på de tidligere 
anvendte cirka to kroner pr. kilometer. 

Der er besluttet en mellemvej, som både sikrer en fair kørselsgodtgørelse, og som ikke får foreningens 
udgift til at vokse dramatisk: 

I forbindelse med kørsel til bestyrelsesmøder og generalforsamling (som der er en slags mødepligt til) 
afregnes efter statens takst.  

I forbindelse med kørsel til andre arrangementer i grundejerforeningen, eksempelvis opsætning og 
nedtagning af bro, hæk- og hegnsdag, afregnes efter den lavere takst. 
 
 

Ad 4) Hæk- og hegnsdag 14. marts 2020 – liste over indkomne opgaver og hjælpere var 
vedhæftet. Vi skal tjekke, hvilke opgaver vi kan og vil løse. Der er blandt andet en opgave, som 
vi måske skal afvise, fordi det ligner almindeligt havearbejde.  
Endelig er en anden foreslået opgave næppe relevant, idet vi ikke lejer gravemaskine. Samtidig 
omtaler den pågældende grundejer en anden opgave som ”lidt trimning hos genboerne”. 
Bente står for forplejning, og Poul har lejet flishugger.  

Opgaverne er udpeget, og i skrivende stund er en vellykket hæk- og hegnsdag gennemført med flot 
opbakning. 

 

Ad 5) Foreningens anlæg – status på kystsikringen efter storme og forhøjet vandstand 
Ingen ændringer i forhold til kystsikringen. 
 
 

Ad 6) Fiber – nyt om projektet? 
Intet nyt om fiberprojektet. 
 
 

Ad 7) Nyt om affaldsordning i vores sommerhusområde? 
Intet nyt p.t. – kommunen er kontaktet af John Andreasen. 

 

Ad 8) Status på undersøgelsen vedrørende dræn i vores område. 
John og Poul har kortlagt dræn og brønde, hvorefter der gennemføres spuling (som er gået rigtigt fint, og 
som det forventes, at der vil være tilfredshed med hos mange medlemmer). 



Det er påtrængende at få udført dræn på fællesarealet.  
 

 

Ad 9) Eventuelt 
Der er allerede styr på opsætning af badebro, som får ny belægning. Den nye trappe får nye sidestykker, 
mens børnetrappen forkortes. Skilt med ’Fiskeri forbudt’ opsættes igen. 

 
-------- 
 
 
Næste møde ligger i kalenderen torsdag 23. april 2020 klokken 19.00 hos Michael – men på grund af 
corona-situationen gennemføres mødet formentlig via udveksling af mail. 
 


