
Referat af bestyrelsesmøde 23. april 2020 
  

Mødet er pga. corona-situationen gennemført digitalt – via udveksling af dagsorden 
og mulige beslutninger på de enkelte dagsordenpunkter. ”Digitale deltagere”: John 
Andreasen, Bente Hansen, Poul Larsen, Ove Holm og Michael Hansen. 
 
Referent: Michael Hansen 

 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af mødet 27. februar 2020 (referatet var vedhæftet) 

2. Status på regnskab 

3. Forberedelse af generalforsamling – beretning, praktiske opgaver mv. 

4. Opsætning af badebro – fordeling af opgaver 

5. Status efter hæk- og hegnsdag 14. marts 2020 
6. Foreningens øvrige anlæg 
7. Status på fiber 
8. Eventuelt 

 
 

Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af mødet 27. februar 2020 
Referatet blev godkendt med en enkelt ændring under punktet 9) Eventuelt: 
”Den nye trappe får maling” ændres til ”Den nye trappe får nye sidestykker”. 
 
 

Ad 2) Status på regnskab. 
2019/2020-regnskabet er under udarbejdelse og fremsendes til bestyrelsens medlemmer senere. Herefter 
kan der indbringes kommentarer og spørgsmål om punkter i regnskabet. 

 

Ad 3) Forberedelse til generalforsamling – beretning, praktiske opgaver mv. 
Beslutning om afholdelse af generalforsamling i juni holdes flydende lidt endnu, idet corona-situationen og 
myndighedernes retningslinjer vil afgøre, om generalforsamlingen kan afholdes som sædvanligt (ude eller 
indenfor afhængigt af vejret), eller om generalforsamlingen bør udskydes til senere på 
sommeren/eftersommeren. 

Under alle omstændigheder kan John arbejde på en formandsberetning, ligesom regnskabet færdiggøres. 
På valg denne gang er John Andreasen, Ove Holm og Bente Hansen – samt en suppleant (p.t. Gert Aagaard). 
Der skal ligeledes vælges to revisorer og en revisorsuppleant. Herudover skal der vælges medlemmer til 
kystbeskyttelsesudvalget. 



Michael udsender snarest udkast til indkaldelse til generalforsamling til bestyrelsen. 
 
 

Ad 4) Opsætning af badebro – fordeling af opgaver 
Som følge af Pouls gode forberedelser er der allerede styr på organiseringen af badebro-opsætningen: 
Pladerne er gjort klar, ny belægning til badebro er købt, nye lister til fastgørelse af belægning er købt, nye 
sidestykker på trappe er købt og monteret, og ’Fiskeri forbudt’-skilte er klar. 

Der vil blive lavet retningslinjer for transporten af badebro-delene fra fællesarealet og ned til stranden, så 
der sikres ensrettet trafik (på skift) på trappen, og så der holdes afstand mellem hjælperne ved 
opsætningen. Også ved fjernelse af ukrudt på petanque-banen indskærpes det at holde afstand mellem 
personer, der ikke er i samme husstand. 

Samtidig dropper vi – på grund af corona-situationen – servering af mad efter udførelsen af arbejdet, men 
vi vil dog skaffe lidt øl og vand. 

Reminder skal udsendes til medlemmerne, der orienteres om de ændrede arbejdsgange ved opsætning af 
badebro og ved ordning af petanque-banen – og om, at der ikke serveres drikke efter udførelsen af 
opgaverne. Det forventes, at en hel del medlemmer alligevel vil deltage i arbejdet. 

Ove: Er vi nødt til at sikre os, at vi har de ”rigtige” hjælpere, og ikke flere? Eventuelt spørge de pågældende. 

Michael: Det er mit klare indtryk, at Poul og John har godt styr på, at de ”rigtige” hjælpere møder frem. Og 
hvis vi er for mange, må vi sende nogen hjem før tid. 

John: Det bliver nok for svært at håndplukke hjælpere. Folk har også vænnet sig til rigtig opførsel. Selv om 
vi ikke laver pølsebord, kan der jo godt stå lidt øl og vand, som Bente sørger for. Hvis vi lige mødes før kl. 
11, kan vi andre få en briefing. 

 

Ad 5) Status efter hæk- og hegnsdag 14. marts 2020 
Der var enighed om, at vi har haft endnu en god og effektiv hæk- og hegnsdag, og det er også meldingen fra 
de involverede medlemmer, ligesom der er gjort stort indhug i beholdningen af flis. Vi nåede i mål med alle 
de opgaver, vi havde sat os for. 
 
 

Ad 6) Foreningens øvrige anlæg 
Michael sørger for maling med træbeskyttelse af bænke og borde, ligesom han laver opmaling af et slidt 
Søvej-vejskilt på et tidspunkt i foråret/sommeren. 

Umiddelbart er der ikke andre anlæg, som bør debatteres og renoveres. 
 
 

Ad 7) Status på fiber 
Michael har været i dialog med Energi Fyn, og nedenstående informationer er udsendt til medlemmerne: 



”De næsten tre fjerdele af foreningens medlemmer, som har tilsluttet sig fibernet, har formentlig alle fået 
mail om placering af boks og af fiberindgangen til jeres hus. Fra Energi Fyn har vi fået følgende omtrentlige 
plan, som dog er med forbehold, fordi placeringen af det kommende teknikhus ikke er endeligt fastlagt: 

I uge 18 forventes gravearbejdet for at forberede forsyning ud til vores områder igangsat. 

Gravearbejde i vores områder: Uge 20-28. 
Løbende tilslutning af kunder: Uge 28-36. 

Igen: Planen er med forbehold, indtil endelig placering af teknikhus er på plads. Når denne placering er 
godkendt, vil Energi Fyn informere på subsitet vedrørende Bro Strand og Varbjerg – www.energifyn.dk/bro-
strand – hvor der senest er sket en opdatering for tre uger siden.” 

  

Ad 8) Eventuelt 
Ove: Ulempen ved at ”mødes” på denne måde er, at der kommer ikke dialog. 

Michael: Ja, det er bestemt en undtagelse, at et bestyrelsesmøde skal foregå på denne måde – det er vi helt 
enige om. Men i denne ekstraordinære situation griber vi efter en nødløsning. 

 
-------- 
 
 
I bestyrelsen kommunikerer vi sammen frem mod generalforsamlingen – om selve afholdelsen af 
generalforsamlingen, beretning, regnskab mv.  

http://www.energifyn.dk/bro-strand
http://www.energifyn.dk/bro-strand

