
Dragør 20.4. 2022 

Anne Lorentzen 

 

Referat af 

 

10. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
Tirsdag d. 19.april 2022 kl. 19 hos Anne 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. godkendt 

2. Godkendelse af referat fra 22.2. (medsendt) 
a. godkendt 

3. Meddelelser 
a. Møde med Bent Larsen 21.3. forløb positivt (Erik og Morten deltog) 

4. Kommunikation 
a. Hjemmeside 

i. Opdatering og indhold på hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk 
Morten tilføjer menupunkt om betaling af kontingent og støttebeløb. 

b. Nyhedsbrev udbredelse og videre skæbne? 
Uddeles på generalforsamling 26.4.2022 

c. Andet 
i. Dragør Nyt (Erik) 

Vi laver større information, når der er svar fra den store fond og Amager 
Naturparkråd. Erik formulerer indlæg til Dragør Nyt. 

ii. Uddeling af invitationer i Kålmarken 
Erik printede 170 ex og Anne delte ud 20.4. i Kålmarkens område 
 

5. Administration 
a. Ansøgning til Dragør Kommune om forlængelse af tilladelse til at opføre badebroen 

Høringen er i gang og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside. Der kan evt. blive tale om 
opfølgning (Erik tager sig af det) 

b. Nyt om medlemmer (Morten) 
Der er alt i alt 65 medlemmer, idet nogle har betalt for to. Dog mangler vi enkelte 
medlemmers e-mailadresser, så vi ikke kan komme i kontakt med dem. 

c. Forberedelse af generalforsamling 
i. Hvem skal være dirigent? Erik finder en dirigent. 

ii. Hvem skal være revisor? Anne finder en revisor (er fundet). 
iii. Formandens beretning med udgangspunkt i nyhedsbrevet. Har I ønsker til indhold? 

Vigtigste punkt i beretningen er, hvor realistisk projektet er. 



Vi har nogle store ansøgninger ude. 
Det har været en tung opgave t få foreningen etableret administrativt. 
 

iv. Regnskab og budget. Morten 
Erik havde lavet regnskab og budget. Det lægges på hjemmesiden inden 
generalforsamlingen 

v. Snak med mulige nye bestyrelsesmedlemmer? 
Vi håber på godt fremmøde til generalforsamlingen og stor lyst til at opstille til 
bestyrelsen. 

vi. Indkøb af øl, vand og kagebagning 
Morten og Sofie står for det 

vii. Besigtigelse af mødelokalet. 
Anne tjekker mødelokalet tirsdag formiddag 26.4. 

viii. Skilte og pile udenfor. 
Anne laver skilte til døren. 

ix. Planche, foldere og nyhedsbrev indenfor 
Anne medbringer planche, foldere og nyhedsbrev, der uddeles/lægges i 
mødelokalet. 

 
6. Finansiering 

a. Ansøgninger status 
i. Maglebyvænge beder om genansøgning i 2023 

ii. Sildens dag beder om genansøgning i 2023 
iii. Vi afventer stor fond 
iv. Vi sender ansøgning til Amager Naturparkråd 

b. Nyt om virksomheder 
i. Erik og Anne går videre med deres kontakter. 

c. Mødet med Dansk Naturfredningsforening 
i. Mødet med Bent Larsen gav ikke noget ifht. tilskud. 

d. Legathåndbogen, Morten 
i. Morten tegner an måneds abonnement og deler Password i bestyrelsen. 

Højt prioriteret opgave. 
e. Andre Nye muligheder, nye samarbejder(alle) 

i. Se 6.a. og 6.d.  
 

7. Evt. 

Intet 

8. Næste møde 

Mandag 23.5. hos Erik 

 

Tak for et godt møde 

Anne 


