
Dragør 11. maj 2021     

 

Referat af  

Stiftende generalforsamling for Sydstrandens Badebrolaug  

Onsdag d. 5. maj kl. 17 på plænen ved Strandløkken. 

 

Indkaldelse var blevet sendt til GF Lærkeengen, GF Gårdhusene ved Sydstranden, Boligselskabet 

Strandparken, Børnehaven Eventyrhuset, Børnehaven Sansehuset, repræsentant for 

Vierdiget/Strandkanten og GF Kålmarken. 

Ifølge deltagerlisten, som folk kunne skrive sig på, var der 22 fremmødte, herunder repræsentanter for 

Børnehaven Eventyrhuset, Gårdhusene, Strandparken, Vierdiget/Strandkanten samt GF Kålmarken. 

Desuden 3 ikke registrerede deltagere. Desuden deltog to repræsentanter for virksomheden ProBro. 

Anne bød velkommen og fortalte om processen op til generalforsamlingen, som blev søsat i april 2018 på 

en generalforsamling i Kålmarken. Dragør Kommune har givet tilladelse til opførelse af en bro på 39 m plus 

en badeplatform på 3 gange 4.5 m i forlængelse deraf. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Erik Skovgaard Nielsen blev valgt som ordstyrer. 

Erik indledte med at fastslå, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Valg af referent 

Anne Lorentzen blev valgt som referent 

 

Her blev indført et ekstra punkt på dagsordenen, idet ProBro ved Martin Sigsgaard var blevet 

inviteret til at fremlægge projektet, badebro på Dragør Sydstrand. Der var spørgsmål fra deltagerne 

om træsort til brodæk og evt. optagning af brodæk om vinteren, samt om længden af broen. 

Ændringer ifht. den oprindelige projektskitse vil være fordyrende, og mht. længde gælder 

tilladelsen det ansøgte projekt på 39 + 3 m.  

 

3. Godkendelse af vedtægter 

Vedtægterne blev godkendt med følgende ændring: Generalforsamling indkaldes med mindst 30 

dages varsel. Indkaldelse sker gennem foreningens hjemmeside. (Den lokale presse udelades, det 

er meget dyrt). 

 

4. Valg til bestyrelsen 



Følgende blev valgt til bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug: 

Anne Lorentzen (Kålmarken) 

Erik Skovgaard Nielsen (Kålmarken) 

Morten Baage (Kålmarken) 

Joe Andersen (Strandparken). Joe undersøger, om flere fra Strandparken vil deltage i bestyrelsen. 

 

5. Evt. 

 

Tak til Martin Sigsgaard fra ProBro og tak til de fremmødte for deltagelse 

 

 

Referent Anne Lorentzen 


