
Dragør 11-5-2021 

Anne Lorentzen 

Sydstrandens Badebrolaug                                                                                                    

 

Referat af 1. bestyrelsesmøde 10.5.2021 hos Anne. 

Deltagere: Anne Lorentzen, Erik Skovgaard Nielsen, Morten Baage, Joe Andersen 

1. Anne valgt til referent 
2. Konstituering 

a. Anne valgt til formand 
b. Morten valgt til kasserer 
c. Anne valgt til sekretær 

 
3. Efterbehandling af stiftende generalforsamling 

a. Meget fint fremmøde og opbakning på mødet, især i betragtning af det hårde vejr. 
b. Anne havde indhentet oplysninger vedrørende de rejste spørgsmål til projektet. Da sibirisk 

lærk kun koster 10.000 kr. ekstra, valgte bestyrelsen efter forsamlingens ønske at gå videre 
med det. Angående optagning af bro for vinteren, kan brodækket eller hele broen tages 
ned, hvis det ønskes. Vi vil selv kunne tage brodækket af. Hvis ProBro skal stå for det er 
omkostningen hhv. 50.000 kr. (hele broen) eller 30.000 kr.(brodækket) /årligt. 
 

4. Arbejdsopgaver, drøftelse, prioritering, fordeling, evt. tidsplan. 
a. Hjemmeside. Morten undersøger muligheder for en enkel opsætning og vedligehold. 

Hjemmesiden kan indeholde vedtægter, bestyrelse, referater, fundingbarometer mv. 
b. Kommunikation i øvrigt. Vi vil holde de mange interessenter opdateret med referater og 

nyheder. Vi kan holde åbne bestyrelsesmøder. Vi kan lave en lille artikel til Dragør Nyheder 
hen ad vejen, når der er mere at fortælle. 

c. CVR. Anne har oprettet et CVR for foreningen. Morten opretter nemID og nemKonto for 
foreningen. 

d. Foreningskonto. Morten opretter en foreningskonto hos Danske Bank, som er fundet 
billigst og mest serviceminded ifht. foreningskonti. 

e. Morten laver et forslag til, hvordan vi bedst registrerer medlemmer og kontingentbetaling. 
f. Sponsorliste. Vi arbejder med en liste over mulige sponsorer, som udvides efterhånden. 

Erik undersøger yderligere muligheder blandt private virksomheder. 
g. Ansøgninger om finansiering. Der er sendt ansøgninger til Friluftsrådet (vi afventer svar), 

Nordeafonden (afslag, desværre), Børnehaven Eventyrhuset (tilsagn om 10.000 kr.). Flere 
afdelinger i Boligselskabet Strandparken har givet tilsagn om 10.000 kr. hver. 
Anne sender ansøgning til GF Kålmarken, GF Gårdhusene Dragør Syd og Lærkeengen. 
Alle leder efter muligheder i https://www.legatbogen.dk/ 
Vi har fået et tip om Sparnord https://www.sparnord.dk/nyheder/skal-spar-nord-fonden-
stoette-din-lokale-forening/ 
 

5. Næste møde 
a. Mandag 7.6.2021 kl. 19 hos Erik, Sandløkken 15 



6. Evt. 
a. Drøftelse af tavshedspligt for bestyrelsesmedlemmer. Umiddelbart synes behovet ikke at 

være til stede, da vi ikke har med personfølsomme oplysninger at gøre 

Referent 

Anne 

Godkendt af bestyrelsen 

 

 

 

 
 


