
Referat af bestyrelsesmøde 16. september 2021 
  

Deltagere: John Andreasen, Poul Larsen, Lene Lasson, Bente Hansen og Michael 
Hansen. 
 
Referent: Michael Hansen 

 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat af det seneste ordinære bestyrelsesmøde 22. april 2021 

2. Status på økonomi 

3. Optagning af badebro – fordeling af opgaver mv. 

4. Foreningens anlæg – status efter sommeren 

5. Årshjul – planlægning af bestyrelsesmøder og aktiviteter i det kommende år 

6. Hæk- og hegnsdag 2022 (gammel invitation er vedhæftet til inspiration) 
7. Status på kystsikring – og tanker om timing for vedligeholdelsesarbejde 

8. Eventuelt 

 
 

Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af mødet 22. april 2021 
Formand John Andreasen indledte mødet med at byde velkommen til Lene Lasson, som blev indvalgt i 
bestyrelsen ved generalforsamlingen i juni. 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 

Ad 2) Status på økonomi 
Saldoen på vores konto er p.t. godt 126.000 kroner. 

På badebroen mangler stadig en enkelt regning, som forventes at være på cirka 1.400 kroner. 

Foreningen leder efter en gammel trailer – forventet pris på cirka 500 kroner – der kan bruges til transport 
og opbevaring af aluminiumpladerne fra badebroen samt trapperne. 

 

Ad 3) Optagning af badebro – fordeling af opgaver mv. 
Optagningen af badebroen er flyttet til søndag 26. september klokken 11.00. Bente har allerede indkøbt 
pølser og sørger for, at resten af forplejningen bliver klar. 

Der arbejdes på, at trapperne kan blive spulet i forbindelse med optagningen. Det står Lene og Jørgen for. 



 

Ad 4) Foreningens anlæg – status efter sommeren 
Det grønne fællesområde: 
Poul skaffer en brakhøster og slår det høje græs i slutningen af september eller begyndelsen af oktober. 

Der er enighed om, at Alf bør have mere end de nuværende 700 kroner for hans fine indsats med at slå 
græsset gennem sæsonen (pengene inkluderer også udgiften til benzin). Det foreslås, at Alf også kan klippe 
hækken ved fællesområdet og efterfølgende fjerne hækaffaldet, som blandt består af stikkende tjørn. Poul 
gør opmærksom på, at andre har klippet hækkene af egen drift for at sikre deres udsigt, men at de 
”glemmer” at fjerne hækaffaldet. Det foreslås, at betalingen til Alf hæves til 1.200 kroner om året. 

Metaltrappen for enden af nedgangen mellem Søvej 12 og Søvej 14: 
Vi vurderer, at trappen kan holde et par år endnu. 

Ingen andre bemærkninger vedrørende foreningens anlæg. 

 

Ad 5) Årshjul – planlægning af bestyrelsesmøder og aktiviteter i det kommende år 
Følgende datoer for bestyrelsens møder blev fastsat: 
 
Torsdag 18. november 2021 klokken 18.00: Bestyrelsesmøde hos Poul (efterfølgende julefrokost klokken 
19.30, hvor ægtefæller inviteres med). 
 
Torsdag 10. februar 2022 klokken 19.00: Bestyrelsesmøde hos Michael. 
 
Torsdag 21. april 2022 klokken 19.00: Bestyrelsesmøde hos Lene. 
 
Torsdag 15. september 2022 klokken 19.00: Bestyrelsesmøde hos John. 
 
 
Øvrige aktiviteter: 
Hæk- og hegnsdag: Lørdag 12. marts 2022 klokken 9.00  
 
Badebroen sættes op: Lørdag 7. maj klokken 11.00  
 
Generalforsamling: Lørdag 11. juni klokken 15.00  

(ved den efterfølgende fællesspisning er mødetidspunktet klokken 17.00) 
 
Sankthansbål:  Torsdag 23. juni klokken 20.00 
 
Badebroen tages op: Lørdag 24. september klokken 11.00  
 
 
 

Ad 6) Hæk- og hegnsdag 2022 
Forud for næste bestyrelsesmøde fremsender Michael et forslag til invitation til næste hæk- og hegnsdag. 



Det bør dog understreges i invitationen, at almindeligt haveaffald – eksempelvis kviste, stikkende grene og 
græs – ikke fjernes af foreningen. 

På hæk og hegnsdagen handler i højere grad om fjernelse af træer og beskæring af større, kraftige buske og 
høje hække. 

 

Ad 7) Status på kystsikring – og tanker om timing for vedligeholdelsesarbejde 
Der er endnu ikke behov for det helt store vedligeholdelsesarbejde. 

Hvis vi kan skaffe jernrør i længden 1,5-1,75 meter til en god pris (Poul vil undersøge), kan det overvejes at 
få en stribe af dem slået en meter ned i havbunden ved kystlinjen for at holde på og opsamle sand og 
dermed udvide gangområdet langs kysten. Arbejdet kan med fordel foregå ved vind fra sydøst. 

Vi tager spørgsmålet op igen på næste bestyrelsesmøde. 

 

Ad 8) Eventuelt 
Vedrørende affaldssortering: John orienterede om, at der ikke sker noget ift. plastsortering før til efteråret 
2022. 

Vedrørende høring om etablering af ny overkørsel til Bro Strandpark: Der er intet nyt i høringssagen – så 
vidt vi kan se på Middelfart Kommunes hjemmeside. 


