
Referat af bestyrelsesmøde 25. februar 2021 
  

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

 
 

Dagsorden: 
1. Godkendelse af referat af mødet 26. november 2020 
2. Status på økonomi og kontingentbetaling  
3. Status på ny badebro – indkøb, opsætning, ansøgninger til fonde og Friluftsrådet mv. 
4. Foreningens anlæg – herunder status på kystsikringen 
5. Høring vedrørende etablering af ny overkørsel til Bro Strandpark 
6.  Drøftelse af at lave nogle udvalg/arbejdsgrupper, der inddrager medlemmer, og som 

arbejder under bestyrelsen. Oplæg og tanker fra John 
7. Status på undersøgelsen af dræn i vores område 
8. Eventuelt. 
 
 

Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af mødet 26. november 2020 
Referatet blev godkendt. 
 
 

Ad 2) Status på økonomi og kontingentbetaling 
Banksaldo er knap 160.000 kroner inden udgifter til ny badebro. 

Ét medlem mangler at betale kontingent, og den pågældende er rykket (igen) med krav om betaling senest 
28. februar 2021. Herefter tilskrives rykkergebyr(er) jf. grundejerforeningens vedtægter. Herudover er det 
ét medlem, som har betalt 100 kroner for lidt, og denne restance i 2020/2021-kontingentet tilskrives 
tidligere restancer i forbindelse med den næste kontingentopkrævning. 

Tidligere i år har vi måttet rykke cirka ti medlemmer, som ikke havde betalt for 2020/2021-kontingentet 
rettidigt. Vi bruger uforholdsmæssigt meget tid på at rykke for manglende kontingentbetaling, og fremover 
bliver der tale om at opkræve rykkergebyr meget hurtigt ved ikke-rettidig betaling. Den fremgangsmåde 
bør tydeliggøres på generalforsamlingen i juni. 

Bestyrelsens medlemmer skal i øvrigt huske at fremsende dokumentation for udgifter til kassereren, som 
skal bruge bilag mv. i forbindelse med afslutning af 2020/2021-regnskabet. 

 



Ad 3) Status på ny badebro – indkøb, opsætning, ansøgninger til fonde og Friluftsrådet mv. 
Det estimeres, at badebroen kommer til at koste i alt cirka 50.000 kroner, hvoraf størstedelen er udgiften til 
plader på omkring 37.000 kroner. Vores vurdering er, at vi vil stå med en rigtigt god badebro til prisen, når 
projektet er færdigt. 

Der er – som tidligere nævnt – modtaget afslag på tilskud fra samtlige fire pengeinstitutter (herunder 
Fonden for Fynske Bank) og senest også fra Middelfart Kommune. Der afventes fortsat svar fra Energi Fyns 
Almene Fond, Trygfonden og Nordea-fonden samt Friluftsrådet. 

Spørgsmålet blev rejst, om der bør bruges årlige udgifter på en ansvarsforsikring for bestyrelsen, men 
umiddelbart er vi tøvende over for fornuften i en sådan forsikring i forhold til omkostningen. 

 

Ad 4) Foreningens anlæg – herunder status på kystsikring 
Det ville være fint at løfte nogle af stenene i kystsikringen lidt, men det vil mest have kosmetisk betydning. 
Der er ikke behov for, at vi bruger flere udgifter på kystsikring i dette regnskabsår, mens vi i næste 
regnskabsår sætter mere fokus på kystsikring. 

Trappen til stranden er slidt. Det overvejes, om der kan bruges rør o.l. fra den gamle badebro til at reparere 
på trappen. 

 

Ad 5) Høring vedrørende etablering af ny overkørsel til Bro Strandpark 
Ifølge mailaftale mellem bestyrelsens medlemmer har vi allerede udarbejdet et høringssvar, som både er 
sendt til Middelfart Kommune og til grundejerforeningens medlemmer. 
 
 

Ad 6) Drøftelse af at lave nogle udvalg/arbejdsgrupper, der inddrager medlemmer, og som 
arbejder under bestyrelsen. Oplæg og tanker fra John 
I forbindelse med arbejdet med badebroen lavede vi et udvalg, hvori Jørgen og Lene fra ’Godset’ på Irisvej 
medvirkede entusiastisk og arbejdsomt med at undersøge og udvikle løsninger. Det har været et godt 
eksempel, som måske kan inspirere på andre områder, hvor medlemmer kan inddrages i grupper eller 
underudvalg, der arbejder i samarbejde med bestyrelsen. Vi gør det allerede i kystsikringsudvalget og i 
forbindelse med græsslåning. Men måske kan det også være brugbart i forbindelse med trappen, med 
teltkøb til generalforsamlingen og sommerfesten og i endnu højere grad ved sankthansfejring. Og måske på 
andre områder. 

Bestyrelsen bakker op om ideen, og John omtaler disse overvejelser på generalforsamlingen i juni. 

 

Ad 7) Status på undersøgelsen af dræn i vores område 
Arbejdet med dræn fortsætter fredag 26. februar, hvor der igen spules. Efterhånden synes vi, at der er 
ganske godt styr på drænene i vores område. 



 

Ad 8) Eventuelt 
Vi forventer, at badebroen er sat op inden lørdag 8. maj, hvor medlemmerne er indkaldt til arbejdet. Denne 
dag holder vi i stedet en form for badebro-reception med pølser og drikkevarer – når vi har ordnet 
petanquebanen altså… 

Vi aftaler nærmere om arrangementet på bestyrelsesmødet 22. april. 

 


