
Referat af bestyrelsesmøde 18. november 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 16. september 2021 

2. Status på regnskab samt udsendelse af kontingentopkrævning 

3. Hæk- og hegnsdag 2022 

4. Status på høring om ekstra udkørsel fra Bro Strandpark 

5. Orientering om kystsikring 

6. Fortsat snak og beslutning om kørepenge ifm. bestyrelsens møder 
7. Eventuelt 

 
 

Referat: 
 

Ad 1) Godkendelse af referat af mødet 16. september 2021 
Referatet blev godkendt. 
 
I forhold til referatets note vedrørende køb af billig trailer til transport og opbevaring af badebro-elementer 
er vi afventende. Måske er der brug for en sådan trailer, og måske klarer vi os uden. 
 
 

Ad 2) Status på regnskab samt udsendelse af kontingentopkrævning 
Saldoen på vores konto er cirka 126.000 kroner. 

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

I forhold til kontingentopkrævning er der én grundejer, som er i restance på grund af indbetaling af for lidt 
kontingent gennem de senere år. Størrelsen på restancen præciseres over for den pågældende grundejer, 
ligesom det understreges, at restancen (tillige med det nye kontingent) skal indbetales senest 31. 
december 2021. 

 

Ad 3) Hæk- og hegnsdag 2022 
Det fremsendte invitationsudkast blev godkendt. Det forsøges tydeliggjort, at hjælperne på hæk- og 
hegnsdagen gerne må bidrage hele dagen, for der er også brug for ekstra kræfter efter frokost. 



 

Michael tager kontakt til Ole i forhold til at få Mikkel (Anette og Oles søn) med på holdet til opgaver med at 
beskære/fælde store træer. 

Invitation til hæk- og hegnsdagen lørdag 12. marts 2022 udsendes sammen med kontingentopkrævning. Vi 
ser, hvad der indkommer af opgaver. 

 

Ad 4) Status på høring om ekstra udkørsel fra Bro Strandpark 
Lene har undersøgt status på høringen vedrørende en ekstra udkørsel fra Bro Strandpark. Det viser sig, at 
Middelfart Kommune afventer høringssvar fra Kystdirektoratet, som ikke var orienteret i første omgang. 

Lene vil – som privatperson – skrive til Middelfart Kommune og gøre opmærksom på, at Bro Strandpark 
allerede har en eksisterende, ekstra udkørsel, som uden problemer kan tages i anvendelse. 

 

Ad 5) Orientering om kystsikring 
John har talt med vores entreprenør, der – som andre i denne branche – har travlt for tiden. Heldigvis er 
opgaven med at løfte nedfaldne sten tilbage på høfderne ikke akut påkrævet, så vi har tid til at vente. 
 
I mellemtiden arbejder vi på at kunne banke nogle jernrør godt ned i sandet nogle steder, hvor sten rasler 
ned, og hvor der er ønske om at holde bedre på sandet – eksempelvis ved betonmuren, hvor trappen fra 
Søvej går ned. 
 
Poul undersøger mulighederne for at indkøbe jernrør, som er steget kraftigt i pris i de seneste 1-1½ år. Når 
forholdene (herunder vejret) på et tidspunkt ser gunstigt til denne opgave, kan vi rykke på sagen, men 
heller ikke her er situationen akut. 
 
 

Ad 6) Fortsat snak og beslutning om kørepenge ifm. bestyrelsens møder 
Kørepenge har fungeret, så længe vi kan opklare – også i tidligere bestyrelser langt tilbage. Det handler om 
at dække udgifter i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder – ikke om at tjene penge på arbejdet. 
Systemet med kørepenge fortsætter, og kørepenge kommer – som hidtil – alene til udbetaling, når kørslen 
udelukkende handler om mødedeltagelse o.l. Kørepenge udbetales ikke, hvis man eksempelvis kobler 
bestyrelsesmødedagen sammen med et forlænget weekendophold i sommerhus. 

To bestyrelsesmedlemmer, som nu er fastboende i vores område, får ikke kørepenge, men vil ofte – netop 
fordi de er fastboende – være dem, som tager imod ønsker og forslag fra grundejere. Bestyrelsen vedtager 
at indføre telefonpenge på 500 kroner om året til bestyrelsesmedlemmer, der er fastboende i 
sommerhusområdet. 

 

Ad 7) Eventuelt 
a) Defekt trappe: Lene gør opmærksom på, at trappen til stranden fra stien mellem Søvej 12 og Søvej 14 er 



farlig, fordi et trin mangler pga. råd. Et par andre trin er formentlig også klar til udskiftning inden længe. 
Lene har afspærret trappen med minestrimmel, så den ikke kan benyttes. 

Lene er – med hjælp fra Jørgen – hurtig med research og indsamling af informationer om en mulig løsning, 
så vi kan få udskiftet de trin, som er dårlige. Vi hører nærmere fra Lene. Gamle telefonpæle kan i øvrigt ikke 
længere benyttes i sådanne projekter – af miljømæssige grunde 

b) Dræn: Bestyrelsen forventer endnu en runde i februar, hvor vi fortsætter arbejdet med at spule drænrør 
– det fortæller vi om i forbindelse med mailen med kontingentopkrævning. Der mangler afklaring om 
placeringen af en brønd hos Anne Taulov. Fra bestyrelsens side tager Lene kontakt til Aksel, der formentlig 
kan hjælpe med opklaringen.  


