
Dragør 27.01.2022 

Anne Lorentzen (ref). 

 

Referat 

 

8. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
 

Tirsdag d. 25. januar 2022 kl. 19 hos Erik 

 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 7.12. (medsendt) 
Godkendt 

3. Meddelelser 
Der er rejst en lille badebroattrap ud for GFStrandkanten, 1 km øst for vores område. Det har intet 
med vores projekt at gøre. 

4. Kommunikation 
a. Hjemmeside 

i. Opdatering og indhold på hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk (Morten 
og Erik) 
`Julebudskabet´ er slettet fra forside og downloads.  
Kort info og dato for generalforsamling sættes på forside. 
Mortens forslag til fundingbarometer på forsiden blev vedtaget. Morten sætter det 
op. 

ii. Finde person til websupport. 
Vi vil arbejde for at udvide bestyrelsen på generalforsamlingen og meget gerne 
med folk fra andre sammenhænge end GF Kålmarken. 

iii. Oplæg fra Erik 
Erik præsenterede et oplæg med nogle målsætninger og et årshjul 2022. 
På den baggrund drøftede vi perspektiver for timing, finansieringskilder, 
medlemmer og bestyrelsesmedlemmer. Vi vil f.eks. stemme dørklokker og lave 
eller deltage i arrangementer såsom markeder. Her behøves flere aktive 
bestyrelsesmedlemmer. 

b. Nyhedsbrev (udkast vedlagt) 
Det rundsendte udkast til nyhedsbrev blev drøftet. Erik tilbød at lave layout i samme stil 
som vores flyer. Nyhedsbrevet sendes til medlemmer og interessenter samt sættes på 
vores hjemmeside. Morten skriver ud til medlemmerne med nyhedsbrevet. 



 

 

c. Andet 
Vi drøftede ideer til events og tilstedeværelse ved markeder ol. Erik undersøger datoer for 
de forskellige markeder. Erik spørger også rundt vedrørende musikalsk optræden. 

5. Administration 
a. Udkast til ansøgning til Dragør Kommune om forlængelse af tilladelse til at opføre 

badebroen. Udkastet blev godkendt og Anne indsender det til Dragør Kommune snarest. 
b. Andet 

Der er kommet 3 nye medlemmer. 
Morten udsender beskrivelse om adgang til foreningens webmail. 

6. Finansiering 
a. Ansøgning til stor fond fremlagt. Anne indsender det i marts, efter at have koordineret med 

den lokale kontakt. 
b. Nyt om virksomheder. Erik laver en runde i weekenden og melder tilbage. 
c. Initiativer, henvendelser, nye muligheder (alle) 

SE Annes ideer fra sidste møde samt vores liste. Erik kontakter Dragør Kommunes 
repræsentant i Amager Naturparkråd med henblik på en henvendelse. Alle undersøger 
fonde. 

7. Evt. 
Igen: Bestyrelsen må meget gerne vokse ved den næste generalforsamling. 

8. Næste møde 
Tirsdag 22.2.kl. 19 hos Morten. Plan B mandag 28.2. 
 

Tak for et godt møde, 

Anne 

 


