
Referat af bestyrelsesmøde 10. september 2020 
  

Deltagere: John Andreasen, Bente Hansen, Poul Larsen, Ove Holm og Michael 
Hansen (sidstnævnte på telefon). 
 
Referent: Michael Hansen 

 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af det digitale møde 23. april 2020 (referatet var vedhæftet) 

2. Status på økonomi 

3. Optagning af badebro – fordeling af opgaver mv. 

4. Status for undersøgelsesarbejdet om ny badebro 

5. Årshjul – planlægning af bestyrelsesmøder og aktiviteter i det kommende år 
6. Nyt om fiber? Hvad hører I medlemmerne spørge om? 
7. Ny affaldsordning på vej til Bro Strand – behov for kommunikation til grundejerne? 
8. Nyt om dræn i vores område 
9. Foreningens anlæg – status efter sommeren 
10. Status på kystsikring 
11. Eventuelt 

 
 

Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af det digitale møde 23. april 2020 
Referatet blev godkendt. 
 
I forhold til tidligere referater, som blev efterlyst offentliggjort på hjemmesiden, har Michael renset – af 
hensyn til GDPR-reglerne – referater cirka et år tilbage. Disse lægges på hjemmesiden ved snarlig lejlighed. 
 
 

Ad 2) Status på økonomi 
Status er uændret, idet der ikke er sket betalinger eller indkommet penge siden generalforsamlingen. 

 

Ad 3) Optagning af badebro – fordeling af opgaver mv. 
Badebroen skal tages op 19. september. Vinterbaderne har forespurgt om mulighed for at udskyde 
optagning en måned. Hvis broen skal stå længere – med større risiko for efterårsstorm – skal vinterbaderne 
forpligte sig til at ”samle stumperne sammen”. Det ønsker de næppe at gøre, og derfor tages badebroen – 
hvis vi ikke hører andet – op lørdag 19. september. 



Badebroen kommer ikke i brug i 2021, men vi piller de bedste fag og de bedste bukke fra, som kan 
opmagasineres på vores fællesområde ved petanquebanen. Disse fag og bukke kan – efter forudgående 
kontakt til bestyrelsesmedlem Ove Holm – lånes af medlemmerne til brug ved eksempelvis maleropgaver. 
Resten af den gamle badebro kasseres. 

Der serveres øl, vand og pølser til hjælpere ved brooptagningen. Bente Hansen står for indkøbene og for 
opvarmning af pølser. 

 

Ad 4) Status for undersøgelsesarbejdet om ny badebro 
En ny badebro kan fås i flere forskellige modeller og størrelser – og priser. Undersøgelsesarbejdet har 
blandt andet vist, at Bro Strandpark – foruden en formentlig høj pris for selve badebroen – betaler cirka 
15.000 kroner for hver opsætning og cirka 15.000 kroner for hver nedtagning. Sådanne beløb er selvfølgelig 
langt over vores budgetmæssige muligheder. 

Vores arbejdsudvalg har fundet en model – efter inspiration og research i Varbjerg – som forhåbentlig kan 
etableres for under 30.000 kroner. Her er tale om et stativ/stillads, der – når det først er etableret – kan stå 
fast på strandbunden hele vinteren, hvorfor der om foråret og om efteråret udelukkende skal monteres og 
afmonteres plader på broen. 

Der arbejdes videre med en løsning i denne stil. 

 

Ad 5) Årshjul – planlægning af bestyrelsesmøder og aktiviteter i det kommende år 
I et år, hvor vi bruger mange penge på badebro – og i lyset af, at vi de seneste år har fjernet godt med 
hække og træer – springer vi hæk- og hegnsdagen over i 2021. Vi vender stærkt tilbage i 2022. 
 
Følgende datoer blev fastsat: 

Torsdag 26. november 2020 klokken 18.00: Bestyrelsesmøde hos Michael.  
Klokken 20.00 kan vores ægtefæller møde op og 
deltage i julehygge. 

Torsdag 25. februar 2021 klokken 19.00:  Bestyrelsesmøde hos Ove. 

Torsdag 22. april 2021 klokken 19.00:  Bestyrelsesmøde hos John. 

Lørdag 8. maj 2021 klokken 11.00:  Badebro sættes op. 

Lørdag 12. juni 2021 klokken 15.00:  Generalforsamling efterfulgt af grillkomsammen. 

Onsdag 23. juni 2021 klokken 20.00:  Sankthansaften med bål og sang. 

Torsdag 9. september 2021 klokken 19.00:  Bestyrelsesmøde hos Bente. 

Lørdag 25. september 2021 klokken 11.00:  Badebro tages ned. 



Michael sørger for, at de datoer, der er relevante for foreningens medlemmer, kommer på hjemmesiden. 
 
 

Ad 6) Nyt om fiber – hvad hører I medlemmerne spørge om? 
Bestyrelsens medlemmer hører ikke mange eller tilbagevendende spørgsmål fra medlemmerne. 

Michael orienterede om, at den internetpakke, vi i sin tid fik tilbudt (50/50 Mb til 199 kroner pr. måned), 
ikke længere sælges af Energi Fyn. Hastigheden vurderes at være for lille til danskernes generelle 
internetbrug og dermed ”ikke fremtidssikret”. Vi får selvfølgelig det abonnement, vi har bestilt, i de første 
seks måneder, hvis vi lader abonnementet løbe fra starten. Hvis abonnementet sættes på vinterpause, kan 
det billigere 50/50-abonnement ikke igangsættes efter pausen, for dette abonnement findes ikke længere. 
Ved genstart af abonnement skal man vælge et abonnement med højere hastighed. 

Hvis man lader sit 50/50-abonnement køre fra igangsætningen, har man dette abonnement i seks måneder 
til 199 kroner pr. måned. Hvis man herefter ønsker at fortsætte et internet-abonnement hos Energi Fyn, 
bliver det med en højere hastighed – og derfor også en højere pris – afhængigt af, hvad man vælger. 

 

Ad 7) Ny affaldsordning på vej til Bro Strand – behov for kommunikation til grundejerne? 
Middelfart Kommune står for kommunikationen om den nye affaldsordning, og der er ikke behov for 
information fra grundejerforeningen. Pladsen med affaldscontainere placeres ved Strandgårdsvej. Den 
tidligere varslede dato omkring 1. oktober kommer ikke til at holde for alle grundejere. 

I den forbindelse har Grundejerforeningen Bro Strandgård v/ John foreslået kommunen, at der males 
hajtænder ved udkørslen fra Stokrosevej. Her kan der nemlig være forvirring om vigepligten – en forvirring, 
som kan blive ekstra farlig, når der skal køre flere store renovationsbiler på Strandgårdsvej. 

Spørgsmål om hajtænder eller ej kan kommunen imidlertid ikke selv beslutte, men det sendes i høring hos 
blandt andet politiet.  

Spørgsmålet om hajtænder blev også debatteret på sommerens generalforsamling, og med lidt held får vi 
løst problematikken stille og roligt. 

  

Ad 8) Nyt om dræn i vores område 
Vi planlægger at gennemføre en ny spuledag i februar 2021. Det har været godt for området og for 
grundejerne, at vi fik tømt nogle dræn og fik dem til at trække igen. 

Vi spuler kun i brøndene, og hvis der hos nogle grundejere er brønde, vi ikke har været i før, er man 
velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsesmedlem Poul Larsen.  

 

Ad 9) Foreningens anlæg – status efter sommeren 
Intet særligt nyt om de øvrige anlæg – ud over badebro, som allerede er nævnt, og kystsikring, som er 
næste punkt på dagsordenen. Græsset på fællesområdet ved petanquebanen bliver nu slået af Alf. 



 

Ad 10) Status på kystsikring 
Der ruller ind imellem lidt sten ned, og vi beslutter til foråret – efter eventuelle vinterstorme – om der er 
behov for en lille genopretning af kystsikringen. Men det er forhåbentlig ikke mere end en dags arbejde, 
hvis det skønnes nødvendigt at reparere kystsikringen. 

 

Ad 11) Eventuelt 
Ingen kommentarer. 


