
Dragør 9. juni 2021 

Anne Lorentzen 

Sydstrandens badebrolaug 

 

Referat af bestyrelsesmøde mandag 7.6. kl. 19 hos Erik, Sandløkken 15. 

 

Deltagere: Erik Skovgaard Nielsen, Morten Baage, Anne Lorentzen 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Kommentarer til referat (er godkendt) 
Intet 
 

3. Meddelelser 
a. Friluftsrådet har givet afslag på vores ansøgning med den begrundelse, at de har givet 

støtte til en badebro i nærheden i 2016 (Bachersmindebroen). 
b. Joe Andersen fra Strandparken har meldt sig ud af bestyrelsen pga. andre nye presserende 

opgaver. Der er endnu ikke udpeget en afløser, men vi holder kontakt. 
c. Lærkeengen har givet tilsagn om 5000 kr. 

Strandparken afd. 4 har givet tilsagn om 10.000 kr. 
Strandparken afd. 5 har givet tilsagn om 10.000 kr. 
 

 
4. Kommunikation 

a. Status hjemmeside (Morten, Erik) 
Morten foreslår, at vi laver hjemmesiden selv og hoster den for 10 kr./md. Dette forbindes 
med en mailadresse til foreningen. Vedtaget. 

b. Brainstorm over indhold af hjemmesiden 
Vedtægter, referater fra bestyrelsen og de årlige generalforsamlinger, nyheder, 
bestyrelsen, nyttige links til noget med natur, gerne billeder/fotos af broen, fra området 
eller fra events i foreningen. 

c. Forslag om nyhedsmail til foreningens medlemmer fik opbakning.  
d. Vi besluttede at lave et indlæg i Dragør Nyt, trykte udgave, samtidig med at hjemmesiden 

går i luften. 
 

5. Administration 
a. Status nemkonto/bankkonto for foreningen (Morten) 

Morten har søgt foreningsID og kontakter Danske Bank Foreningsafdelingen for at oprette 
en foreningskonto. Vi udfyldte en formular med bestyrelsens navne og adresser til brug for 
banken. Morten foreslog desuden at oprette mobile pay til foreningen, det fik opbakning. 

b. Status medlemsregistrering (Morten) 
Morten foreslår at lave medlemslisten i excel, og give hvert medlem et medlemsnr. 



For at få folk til at melde sig ind i lauget besluttede vi at dele flyers (løbesedler) ud i folks 
postkasser. Vi kan selv dele ud i Kålmarken og må bede vores interessenter om at dele 
flyers ud i deres område (boligselskab, børnehaver, grundejerforeninger). Morten vil kunne 
stå for print af Kålmarkens flyers. Teksten på disse flyers skal opfordre til indmeldelse og 
indbetaling af kontingent. Desuden skal den opfordre til at yde et ekstra tilskud som bidrag 
til finansieringen af broen. Flyers kan skrives og deles ud, når hjemmesiden og 
bankforholdene er på plads. 
Vi fastsatte et årligt medlemskontingent på 100 kr. Betaling følger kalenderåret, men fra 1. 
juli-31. dec. betales 50 kr. (Efterfølgende er enhedspris på 100 kr vedtaget, for at holde 
administrationen på et minimum) 

6. Finansiering 
a. Status 

Vi har dd. tilsagn om i alt 45.000 kr. 
Der er desuden ansøgninger ude for 40.000 kr. Dvs. 5000 kr. fra Gårdhusene, 25.000 fra 
Kålmarken, 10.000 kr. fra Spar Nords Amagerinitiativ. 

b. Initiativer (Anne, alle) 
Listen over mulige sponsorer er blevet opdateret med nye navne. 
Der var uddelt en template for skrivelse til mulige sponsorer, som blev drøftet. Den færdige 
udgave afventer bekræftelse eller ændring af bankoplysninger, samt et par små justeringer. 
Bestyrelsesmedlemmerne kan bruge templaten med deres eget navn på ved deres egne 
henvendelser. 
Ved kontakt til mulige private sponsorer (virksomheder) besluttede vi følgende 
fremgangsmåde: Personlig kontakt først. Dernæst skrivelse med bilag om projektet. Det 
blev understreget, at skriftligt tilsagn fra sponsorside er nødvendigt, men det vil normalt 
være en selvfølge. 
Til brug for henvendelsen beder Anne Probro om en opdateret projektbeskrivelse mhbp. 
sibirisk lærk og kajakbro, og i samme omgang om brugbare fotos. 
Erik valgte 4 virksomheder og organisationer ud, som han vil henvende sig til 
Anne kigger på 6-8 lokale virksomheder. 
Morten venter med at deltage i denne opgave, til efter det administrative er på plads. 
 

7. Indkomne forslag 
a. Broen forbudt for hunde 

Forslaget blev drøftet. Det blev vedtaget at sætte et skilt op, ’forbudt for hunde’. 
b. Punkt i vedtægterne om ekstraordinær generalforsamling 

Det blev vedtaget at stille forslag til vedtægtsændring på den kommende generalforsamling 
c. Links fra Erik 

1. Sådan starter I en ny forening | Frivillighed.dk 
2. ForeningLet 

Tak til Erik for gode links. Morten har arbejdet med det. 

d. Link fra ProBro (reminder) 
1. Find legater og fonde ⇒ Legatbogen.dk   

Anne har arbejdet med linket. De fleste legater og fonde er utrolig specifikke. 

8. Evt. 



Intet 
 

9. Næste møde 
28.6. kl. 19 hos Morten Engløkken 88 
 
Referat: Anne 

 

 

Vel mødt, 

Anne 


