
Dragør 20.9.2021 

Anne Lorentzen 

 

Referat af 5. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
 

Torsdag 19.9. kl. 19 hos Erik, Sandløkken 15. 

 

Til stede: Erik, Anne. Afbud: Morten 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden blev godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra 12.8. (medsendt) 
Referat blev godkendt 
 

3. Meddelelser 
-På GFKålmarkens generalforsamling 7.9.21 var der stor opbakning til vores ansøgning, og det 
ansøgte beløb på 25.000 kr. blev bevilliget. 
 

4. Kommunikation 
a. Siden sidst har der været stor aktivitet: Artikel i Dragør Nyt; poster, flyers og oplæg på 

beboerfesten; omdeling af flyers i Kålmarken; oplæg på generalforsamlingen; hjemmeside i 
luften. 
Vi aftalte at bruge Dragør Nyt, trykt udgave igen senere, når vi har noget at fortælle 

b. Indhold på hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk (Morten) 
Der er ikke sket noget siden sidst. Det er meget vigtigt, at hjemmesiden bliver gjort færdig: 
Der er to forskellige hjemmesider i luften, tjek op på det og slet den, der ikke gælder. 
Fontstørrelsen er for lille og svær at læse. 
Menupunktet ’Downloads’ skal underopdeles i eksempelvis ’referater’, 
’generalforsamlinger’, ’nyheder’, ’vedtægter’. 
Kontaktinformation og betalingsinformation skal fremgå klart og tydeligt. 
Der skal være et ’fundingbarometer’ på forsiden indtil broen er bygget og betalt. 
Forslag om billeder (fotos) af sponsorer, Sydstranden mm., evt. aktiviteter, som kan skiftes 
ud. 
På tidligere møde 7.6. var der også forslag om links til noget med natur. 
Opgaven haster, og det er allerede tidligere aftalt, at Erik hjælper til. Det understreges igen, 
og Morten bedes kontakte Erik om dette. 
 

c. Trykning af Flyer i større oplag samt uddeling. 



Erik sørger for at få trykt et oplag til uddeling på Strandparken, Lærkeengen, Gårdhusene 
og de to børnehaver, samt bibliotekerne. Anne sørger for aflevering af de trykte flyers. 

d. Svarskrivelse til sponsorer, virksomheder, organisationer, private (medsendt)  
Godkendt. 

e. Andet: Svarskrivelse til medlemmer  
Rundsendt inden mødet og godkendt 
 

5. Administration 
a. Medlemsregistrering (Morten). 

Morten bedes lave medlemskartotek og dele info med bestyrelsen. 
b. Indsamlingstilladelse 

Erik sørger for at få en indsamlingstilladelse. En sådan er forudsætningen for, at vi kan 
henvende os til sponsorer, der ikke er medlemmer af Badebrolauget. 

c. Andet 
Morten bedes tjekke vores Danske Bank vedr. netbank og sørge for at få netbank oprettet, 
hvis ikke det allerede er sket. Morten bedes kontakte Anne, som har fået tilsendt 
foreningsID, der skal bruges til det. 
 

6. Finansiering 
a. Status 

Der er samlet tilsagn om 75.000 kr. 
b. Gårdhusenes bestyrelse rykkes for svar på ansøgning på 5000 kr. 
c. Bent kontaktes mhb. status på broen ved Vierdiget. 

   

7. Evt. 
Forslag om at opstille planche med visualisering og info om broen på det sted, hvor den skal 
bygges. Anne kontakter sagsbehandleren i kommunen om tilladelse til dette. 
 

8. Næste møde 
7. oktober kl. 19 hos Morten. 

Vel mødt, 

Anne 


