
Dragør 16.8.2021 

Anne Lorentzen 

 

 

Referat af 4. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
 

Torsdag 12.8. kl. 19 hos Anne, Strandløkken 18. 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 28.6. 
Godkendt 

3. Meddelelser 
Erik har besøgt borgere på bl.a. Lærkeengen i anden forbindelse og har fået god opbakning 
til Badebroen.  
Erik har fået information om, at badebroens placering skal drøftes og justeres i fht. indsendte 
korttegning. Vi besluttede at inddrage forvaltningen ved endelig placering.  
 

4. Kommunikation 
a. Status hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk (Morten) 

 
Hjemmesidens domæne er OK. 
Mailadresse til foreningen er næsten OK 
Anne skal også godkende på Hosting.dk med NemID (done) 
 

b. Trykning af Flyer, mangler mobile pay nr.  (medsendt) 
 
Morten rykker banken. 
Flyer med billeder i fuld opløsning sendes igen samlet (med mobile pay nr.) 
Erik og Morten trykker foreløbig udgave til beboerfesten. 
 
Forslag om, at flyer lægges i Superbrugsen, Sydstrandens Købmand, Bibliotekerne og andre 
offentlige steder. 
 
Trykning: Det skal være professionelt. Erik undersøger muligheder og priser for trykning af 
det store oplag af flyers. 
Oplag, 2000 stk.  
 

c. Artikel til Dragør Nyt sendt 9.8.(medsendt) 



 
Bringes formodentlig i uge 33. 
 

d. Skrivelse til virksomheder færdigredigeret (medsendt) 
Vi skal også have en standardformulering med svar tilbage ved tilsagn om donation. Anne 
laver udkast. 
 

e. Beboerfesten 21.8.: Flyers, badebassin, andet. Hvem fra bestyrelsen deltager og snakker 
om badebrolauget, medlemskab og sponsorater. Uddeling af flyers, gimmick med 
badebassin, andet? 
 
Hele bestyrelsen deltager i festen. 
Flyers uddeles. Det vil være muligt at indmelde sig på stedet og betale med mobile pay. 
Der opstilles/ophænges planche om projektet. Erik har pap, Anne har staffelier. 
Morten finder et kulørt, lille badebassin som blikfang. 
 

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

 
Morten har fået lavet oprettelserne og sender besked ud, når det er færdigt. 
 

6. Finansiering 
a. Status 

Vi er dd. oppe på 50.000 kr. 
 

b. Initiativer, henvendelser (alle) 
Kålmarken: der deles ud til festen og i postkasserne. 
Vængerne: Erik vil dele ud. 
Strandparken: Søren Keldorff oplyser, at de selv kan dele ud til alle relevante husstande, i 
alt 486. 
Vi fordelte opgaven med direkte henvendelser til virksomheder og organisationer. Erik 
finder ud af, om der er flere muligheder. 
Andre ideer: Lodsedler, fundraisingfest. 
 
 

7. Evt. 
Intet 
 

8. Næste møde 
Torsdag d. 16.9. kl. 19 hos Erik 
 

Vel mødt, 

Anne 


