
Dragør 11.10.2021 

Anne Lorentzen 

 

Referat af 6. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
 

Torsdag 7.10. kl. 19 hos Morten, Engløkken 88. 

Til stede: Morten, Erik, Anne 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra 16.9. (medsendt) 
Godkendt 
 

3. Meddelelser 
- GF Maglebyvænge har vist interesse i at støtte badebroprojektet 
- Vi afventer fortsat svar fra Bent Larsen vedr. ’naboprojektet’ badebro ved Sylten  
 

4. Kommunikation 
a. Indhold på hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk (Morten og Erik) 

I weekenden laver Morten baggrunden statisk, laver menupunkter og uploader 
dokumenter ifht. 5. referat.  
 

b. Trykning af Flyer i større oplag samt uddeling (Erik) 
Erik igangsætter trykning af 2000 eks. og melder tilbage til bestyrelsen, hvorefter Anne 
afleverer flyers hos interessenterne samt bibliotekerne. 
 

c. Opstilling af planche på Sydstranden (Anne). 
Der er ansøgt om placering af midlertidig planche via Cecil Lundme, planogbyg@dragoer.dk 
Vi drøftede forskellige tekniske løsninger. 
 

d. Andet 
Vi drøftede ideer til sociale arrangementer mhbp. fundsraising og sammenhold 
 

5. Administration 
a. Medlemsregistrering og medlemskartotek (Morten) 

Der er kommet 25 medlemmer. Morten udsender velkomstbrev per email, eller i postkasse, 
hvis ingen e-mail er angivet. 
 



b. Indsamlingstilladelse (Erik) 
Ansøgning om indsamlingstilladelse er næsten færdig og indsendes tirsdag 
 

c. Netbank og bestyrelsens adgang 
Netbank virker nu. Morten og Anne har adgang 
 

d. Andet 
Intet 

 
6. Finansiering 

a. Status 
Der er i alt tilsagn om 75.000 kr. 
Ingen nye sponsorater siden sidste møde (Sidste: GF Gårdhusene har efterfølgende 
meddelt, at de på generalforsamlingen har bevilliget 5000 kr.) 
 

b. Initiativer, henvendelser, nye muligheder (alle) 
Der har været henvendelse fra beboer i GF Maglebyvænge om, at man ønsker at støtte 
badebrosprojektet. Anne skriver til formanden. 
Vi er blevet opmærksomme på ’Sildens Dag’, som donerer penge til projekter i Dragør. 
Anne tager fat i det. 
 
Alle overvejer fortsat fonde. 

 
7. Evt. 

Intet 
 

8. Næste møde 11. november kl. 19 hos Anne 
 

Referent 

Anne 


