
Dragør 9.12.2021 

Anne Lorentzen 

 

Referat 

 7. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 

 

Torsdag 7.12. kl. 19 hos Anne, Strandløkken 18. 

Til stede: Anne, Erik, Morten 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 7.10. (medsendt) 
a. godkendt 

3. Meddelelser 
a. ingen 

4. Kommunikation 
a. Hjemmeside 

i. Opdatering og indhold på hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk (Morten 
og Erik) 
Morten laver det sidste og giver besked. Debat om mødereferater. Ikke 
hensigstmæssigt, at virksomhedernes navne optræder i offentliggjorte referater. 
Der optræder dog ingen navne, så derfor kan referaterne uploades. 
Morten laver et fundingbarometer, evt. som menupunkt med en opdateret fil. 
 

ii. Hvordan får vi slettet testsiden (simplesite), som stadig dukker op? 
Morten har slettet testsiden, den kan dog stadig dukke op ved søgning. 
 

iii. Debat: Hvordan sikrer vi, at hjemmesiden altid er opdateret? 
Morten vil gerne oploade og tilføje nye menupunkter, hvis nødvendigt (f.eks. 
Nyhedsbrev) 
Morten introducerer Anne til webmail, så hun kan tage korrespondancen. 
 

b. Status uddeling af flyers og planer/ideer (oversigt vedlagt) 
Der er uddelt 1025 flyers på Sydstranden 

c. Svar på ansøgning om opstilling af planche på Sydstranden (Anne) 
Dragør Kommune har givet besked om, at der ikke kan gives tilladelse til midlertidig 
udstilling om badebroen på Sydstranden, iflg. generelle regler. 

d. Forslag om og udvikling af julekampagne (Anne) 
 Vi laver opslag på Kålmarkens facebook: Giv en badebro i julegave. 



 Menupunkt eller bjælke på hjemmesiden om medlemskab og donation 
som julegave, gerne med billede. 

 Det bliver desværre lidt for presset at stille op på julemarkedet med info. 
 

e. Artikel til Dragørnyt hvornår? 
Vi skriver en artikel til Dragør nyt igen, når vi har flere donationer, f.eks. halvdelen. 

 
f. Andet 

i. Forslag om et årshjul for vores kommunikation i 2021. Erik laver forslag. 
ii. Forslag om nyhedsmail til medlemmer/nyhedsbrev til hjemmesiden og 

interessenterne. Anne laver forslag. 
5. Administration 

a. Medlemsregistrering og medlemskartotek (Morten) 

Vi har 57 medlemmer. Morten sender medlemsliste til den øvrige bestyrelse. 

Næste opkrævning udsendes i foråret 2022 inden generalforsamling, idet kun betalende   
medlemmer har stemmeret. 

b. Halvårsregnskab (Morten) 

Morten fremlagde halvårsregnskab. Saldoen er positiv. Udgifterne indtil nu er en række 
gebyrer samt trykning af folder. Dette er udgangspunkt for årsregnskabet til 
generalforsamlingen. 

c. Andet 

I årsregnskabet indsættes en note om de opnåede tilsagn fra sponsorer (commitments). 

Vore byggetilladelse fra Dragør Kommune gælder et år. Der skal ansøges om forlængelse 
først på året- 

6. Finansiering 
a. Status tilsagn (oversigt vedlagt) 

  Vi har tilsagn om 80.000 kr. 
b. Status ansøgninger (Anne) 

Vi har ansøgninger ude for 40.000 kr. ude, som vi afventer svar på. 

Der skal desuden følges op på 5 henvendelser hos butikker (Anne) 

c. Initiativer, henvendelser, nye muligheder (alle) 

2 sportsforeninger (Anne) 

Amager Naturparkråd (Anne) 

1 grundejerforening (Anne) 

I fond (Anne udkast) 

8 virksomheder indenfor liberale erhverv samt erhvervsorganisation (Erik) 



Andre virksomheder fra listen. 

Private sponsorater (crowdfunding) kampagne i foråret, gerne omkring et 
event (Erik oplæg). 

7. Evt. 
a. Generalforsamling afholdes 26.4.2022 kl. 17. 

 
8. Næste møde 

a. 25.1.2022 hos Erik 
 

Tak for et godt møde og på gensyn, 

Anne 


