
Hvorfor nyhedsbrev? 
Bestyrelsen vil gerne informere så godt som muligt om vores arbejde med at 
realisere en badebro på Sydstranden. Det vil vi, fordi vi gerne vil skabe et 
fællesskab omkring den kommende bro og arbejdet med den. Vores mødereferater 
er frit tilgængelige på vores hjemmeside, mens et nyhedsbrev kan give et hurtigt 
overblik. Nyhedsbreve udsendes et par gange om året. 

Du kan følge status på vores hjemmeside www.sydstrandensbadebrolaug.dk  hvor 
du kan se referater fra bestyrelsesmøder, vedtægter m.m. og skrive til 
bestyrelsen. Se også praktiske oplysninger sidst i dette nyhedsbrev.        

 
 
Generalforsamling afholdes 26. april 2022 
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 26. april 2022 kl. 17.00-18.30. General-
forsamlingen afholdes på  

Strandparken festlokale, Rødtjørnen 10. st, 2791 Dragør  

Bemærk, at biler kun må parkeres på pladser, som ikke er reserveret med 
nummerplade! Vi håber rigtig mange af jer vil møde op og være med til at støtte 
op om initiativet. Dagsorden følger særskilt. 

 
Hvem er bestyrelsen? 
Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling 5. maj 2021. Der er tre 
medlemmer i bestyrelsen, alle fra Kålmarken. Medlemmerne er Anne Lorentzen 
(fmd.), Morten Baage (kasserer) og Erik Skovgaard Nielsen. 
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Hvad laver bestyrelsen? 
Bestyrelsens arbejde foregår på møder og som forberedelse til møder. Vi har 
siden maj afholdt 9 møder. De forberedes med dagsordner og afsluttes med 
referater, som er frit tilgængelige. De gennemgående temaer for vores arbejde 
har indtil nu været (1) kommunikation, (2) administration og (3) finansiering. 

1. Kommunikation 
a. Hjemmeside: Vi har lagt et stort arbejde i at etablere en hjemmeside for 

foreningen. Vi havde ingen forudgående erfaringer med det, og det har da 
også drillet en del hen ad vejen. Vi vil bruge hjemmesiden til at fortælle om 
arbejdet, om medlemskab af foreningen og muligheden for donationer, 
møder og events. Man kan også tage kontakt til os gennem vores e-
mailadresse – kontakt@sydstrandensbadebrolaug.dk  

b. Flyer: Vi har lavet en professionelt trykt folder, som fortæller om projektet. 
Den er indtil nu delt ud i over 1000 eksemplarer, ja faktisk 1200, hvis vi 
medregner det første hjemmetrykte oplag. 

c. Mødereferater: Vi har udsendt vores referater til de personer og foreninger, 
som støtter vores arbejde på forskellig vis. Referater er også blevet gjort 
tilgængelige på Kålmarkens facebookside og bliver gjort tilgængelige på 
vores hjemmeside. 

d. Julekampagne: Vi har lavet en lille julekampagne i december 2021, hvor vi 
opfordrer til medlemskab og donation til broen. 

2. Administration 
a. Foreningen har fået et CVR nr. 
b. Bankkonto og mobilepay er blevet etableret. 
c. Vi har søgt og opnået indsamlingstilladelse hos Civilstyrelsen under 

Indenrigsministeriet.  
d. Vi har søgt forlængelse af vores ’byggetilladelse’ hos Dragør Kommune. 

3. Finansiering 
a. Foreningen har i 2021 fået 60 medlemmer, som har indbetalt 100 kr. hver. 

Enkelte har betalt mere. 
b. Vi har dd. opnået tilsagn om donationer på 80.000 kr. fra lokale 

interessenter i Dragør. 
c. Da broen koster 276.000 kr., er der et stykke vej igen. Vi arbejder på højtryk 

med at finde fonde og andre sponsorer og har både aktuelle og planlagte 
ansøgninger i pipelinen. Alle ideer og forslag til, hvor vi kan henvende os, er 
velkomne! 

Et medlemskab er et god måde at bakke op! 
Du kan bakke op om initiativet ved at blive medlem af Sydstrandens Badebrolaug. 
Som medlem modtager du nyhedsmail og inviteres til generalforsamling en gang 
om året, og kan også være aktiv i arbejdet, hvis du har lyst til det. Det koster kun 
100 kr. i årligt kontingent. 

Du kan også vælge at blive sponsor ved at donere et beløb efter eget valg til 
broprojektet. Ved beløb over 5000 kr. tilbyder vi eksponering på hjemmesiden 
og på selve broen. 

Betaling af kontingent og sponsorbidrag kan ske på  

Mobilepay: 666905 (husk kontaktdata), eller via 

Danske Bank Reg. nr. 9570 Konto nr. 13245045 

Praktiske oplysninger  
Hjemmeside: sydstrandensbadebrolaug.dk 

Mailadresse: kontakt@sydstrandensbadebrolaug.dk 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 


