
Dragør 2.7.2021 

Anne Lorentzen 

 

 

Referat 

3. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
 

Mandag 28.6. kl. 19 hos Morten, Engløkken 88. 

 

Til stede: Morten, Erik, Anne 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat 
Godkendt 

3. Meddelelser 
Ingen 

4. Kommunikation 
a. Status hjemmeside (Morten, Erik) 

Morten fremlagde et forslag, som fik opbakning. Erik kigger på testversionen. Vil være klar i 
uge 27. 
 

b. Forslag til artikel til Dragør nyt, medsendt (Anne) 
Der kom forslag til enkelte korrekturer, men ellers opbakning til teksten. Sendes til Dragør 
Nyt, trykte udgave, når vi er klar med det hele, gerne fredag 6.8. 
 

c. Forslag til Flyer, medsendt (Anne) 
Der kom forslag til enkelte forkortelser og layoutmæssig justering, ellers opbakning til tekst 
og foto. Der blev taget foto af bestyrelsen til brug i flyeren. 
Anne laver korrekturer og medsender originalt foto. 
Eriks marketingsafdeling laver layout. 
Flyeren trykkes evt. hos professionel, Erik spørger Henrik. 
Antal trykte flyers skal være stilstrækkeligt til at dække bibliotekerne, boligselskabet, 
børnehaverne og grundejerforeningerne. Anne spørger Søren Keldorff, hvor mange 
boligselskabet kan bruge. 
Flyers uddeles i uge 32. 
 

d. Debat: hvordan kan vi benytte beboerfesten i Kålmarken 21.8. til at reklamere for 
Badebrolauget og hverve sponsorer? 



Vores brainstorm omfattede opstilling af Planche, der viser projektet, lille oppusteligt 
babybadebassin med palme og badebolde samt naturligvis flyers og mulighed for tilmelding 
som medlem og sponsor og betaling på stedet. Kan ProBro evt. medvirke? 
 

Administration 
e. Status nemkonto/bankkonto for foreningen (Morten) 

Erik og Anne får også foreningsID/nem ID. 
Morten afventer tilbagemelding fra Danske Bank vedr. kontonr. 
Mobilpay skal etableres separat. Det koster 1000 kr. i oprettelse og 50 kr./md. Det er 
selvfølgelig ærgerlige penge at betale for en lille forening, men der var enighed om, at vi 
har brug for denne ordning, også med henblik på fremtidens arrangementer. 
 

f. Status medlemsregistrering (Morten) 
Intet nyt. Morten fortætter som aftalt med excel. 
 

g. Debat om medlemskab af Badebrolauget: Individuelle medlemmer vs familier/husstande? 
Vi enedes om individuelt medlemskab, som er entydigt at administrere. 
 

5. Finansiering 
a. Status 

Vi har fået afslag fra SparNords Amagerinitiativ. 
Anne har genfremsendt ansøgning til Kålmarken, denne gang til generalforsamlingen. 
Datoen er offentliggjort i bestyrelsesreferat af 8.6. Generalforsamlingen afholdes 7. 
september på Dragør Skole. 
Erik har haft følere ude til to virksomheder. 
 

b. Godkendelse af brev til virksomheder (Anne) 
Der kom ønske om flere mindre ændringer. Anne indføjer ændringer samt bankoplysninger 
mv, når disse er bekræftet.  
 

c. Initiativer, henvendelser (alle) 
Vi drøftede mulige sponsorer blandt virksomheder og fonde. 
Vi laver en samlet kampagne med flyers, artikel og henvendelser til mulige sponsorer i uge 
32 eller snarest derefter. 
 

6. Evt. 
Intet 
 

7. Næste møde 
12.8. kl. 19 hos Anne 
 

Referent: Anne 


