
Referat af bestyrelsesmøde 26. november 2020 
  

Deltagere: John Andreasen, Bente Hansen, Poul Larsen, Ove Holm og Michael 
Hansen. 
 
Referent: Michael Hansen 

 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat af mødet 10. september 2020 
2. Status på regnskab samt udsendelse af kontingentopkrævning  

(hvem skal have særlig opkrævning, der omtaler restance?)  
3. Status på badebroen og diverse fondsansøgninger 
4. Status på foreningens øvrige anlæg 
5. Status på ny affaldsordning i sommerhusområder 
6. Nyt fra formanden og/eller kassereren (om dræn i vores område, hajtænder eller andet)? 
7. Eventuelt. 
 
 

Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af mødet 10. september 2020 
Referatet blev godkendt. 
 
 

Ad 2) Status på regnskab samt udsendelse af kontingentopkrævning 
Status på økonomi er uændret, idet der ikke er sket betalinger eller indkommet penge siden seneste 
bestyrelsesmøde. 

Kassereren udsender almindelig kontingentopkrævning i første del af december. Kun én grundejer skal 
have særlig opkrævning på grund af restance. 

Banken har varslet, at grundejerforeningen fra 1. januar 2021 skal betale 0,6 procent i rente af vores penge 
– altså negativ rente på vores samlede indestående uden bundgrænse. Det er træls, men ikke en situation, 
vi rigtigt kan gøre noget ved. Vi har tidligere forsøgt at skifte pengeinstitut til et af de lokale, selv om det er 
meget bureaukratisk at gennemføre – men det lokale pengeinstitut ønskede os dybest set ikke som kunde. 
Foreningskunder er øjensynligt ikke interessante for pengeinstitutterne. 

 

Ad 3) Status på badebroen og diverse fondsansøgninger mv. 
Efter research og efter et ekstraordinært møde med badebro-udvalget er der fundet en bro-konstruktion, 
som vi ønsker at gå videre med. Den opfylder vores krav til størrelse og udformning, ligesom badebroens 
elementer har en størrelse og en vægt, så vi selv kan håndtere transporten ned til og op fra stranden. 



Formanden tager kontakt til firma i Fredericia, som kan være behjælpelig, når de faste rør, som broen skal 
monteres på, skal bankes ned i havbunden.  

Der er indgivet ansøgninger om støtte til badebroen hos de lokale og regionale pengeinstitutter (Nordfyns 
Bank, Middelfart Sparekasse, (Fonden for) Fynske Bank og Totalbanken) samt til Energi Fyns Almene Fond, 
Trygfonden og Nordea-fonden. Andre fonde har været overvejet – herunder VELUX Fonden, Bitten og Mads 
Clausens Fond, Lemvigh-Müller Fonden, Novo Nordisk Fonden, Nykredits Fond, Ole Kirk’s Fond og A.P. 
Møller Fonden – men efter nærmere granskning af disse fondes støtteformål blev det droppet at søge hos 
disse syv navngivne fonde. 

I skrivende stund (29. december) er der modtaget afslag fra samtlige fire pengeinstitutter (herunder 
Fonden for Fynske Bank). Der afventes fortsat svar fra Energi Fyns Almene Fond, Trygfonden og Nordea-
fonden. Der er dog vanskeligheder med ansøgningen til Nordea-fonden, som kræver forenings-NemID og 
CVR-nummer i forbindelse med ansøgningen, og vi har ingen af delene (jeg forsøgte at åbne en ansøgning 
via mit private NemID, men jeg endte med at få henvendelsen afvist). Jeg har nu bedt om en vurdering fra 
Nordea-fonden om, hvorvidt det giver mening, at vi arbejder videre med en egentlig ansøgning, og hvis 
Nordea-fonden siger ’ja’ til det, taler Poul og jeg sammen igen om kontakt til folkene i Skaastrup og om 
etablering af forenings-NemID. 

Uanset om der kommer eller ikke kommer støttetilsagn fra en eller flere af fondene, går vi videre med 
badebro-projektet, og vi har under alle omstændigheder penge på vores konti til selv at gennemføre 
projektet. 

 

Ad 4) Status på foreningens øvrige anlæg 
En ny badebro er foreningens store projekt i dette regnskabsår – og herudover: 

Trappen til stranden: På et eller andet tidspunkt får vi brug for en ny trappe ned til stranden, men det 
behøver ikke være her og nu. 

Kystsikring: Vi afventer vinteren og eventuel(le) storm(e). Det overvejes, om vi skal tage kontakt til en 
entreprenør, der kan banke nogle pæle i sandbunden for at holde bedre på sandet på visse dele af 
stranden. 

 

Ad 5) Status på ny affaldsordning i sommerhusområder 
Der er – siden udsendelsen af mødets dagsorden – udsendt brev til grundejerne fra Middelfart Kommune 
om igangsætningen af affaldsordningen og om placeringen af affaldsstationerne i vores område. 
 
 

Ad 6) Nyt fra formanden og/eller kassereren (om dræn i vores område, hajtænder eller andet)? 
Vi forventer at tage en runde i februar, hvor vi fortsætter arbejdet med at rense drænrør – til gavn for hele 
vores område. Et par af bestyrelsens medlemmer vil inden da kunne ses i nogle haver, i gang med at løfte 
brønddæksler. Det sker for at lave den bedst mulige plan for oprensningsarbejdet i februar. Hvis 
medlemmer har kendskab til brønde, som er skjult eller kan være svære at opdage, må de meget gerne 
kontakte formand John Andreasen. 



Hajtænder ved udkørsel fra Stokrosevej er malet på vejen. Det er uvist (men tvivlsomt), om der også 
kommer en vigepligtstavle i T-krydset. 

Det opsummeres, at der i første del af december udsendes mail til grundejerne indeholdende: 

- Kontingentopkrævning. 
- Hæk- og hegnsdag – gennemføres ikke i 2021, men vender tilbage i 2022. 
- Rens af drænrør – sig til, hvis du som grundejer har kendskab til brønde, som er skjult eller kan være 
svære at opdage. 
- Fibernettet – Energi Fyn har i utide varslet prisforhøjelse samt hurtigere internetforbindelse. Vi har 
forgæves forsøgt at tale dem til fornuft, men det er endt med, at man i stedet kan opsige sit abonnement 
inden udløbet af den oprindeligt aftalte bindingsperiode på seks måneder. Det er op til den enkelte 
grundejers behov at afgøre, hvad der vil være mest attraktivt at gøre i forhold til opsigelse og i forhold til at 
overveje andre indholdsudbydere end Waoo. 

 

Ad 7) Eventuelt 
Ingen kommentarer. 


