
Dragør 19. maj. 2022 
Anne Lorentzen 
 

Referat af 

11. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
Tirsdag d. 10. maj 2022 kl. 19 hos Erik, Sandløkken 15 

Til stede: Erik, Henning, Anne. Afbud: Morten, Kirsti 

Dagsorden 

1. Velkommen til nye medlemmer, præsentationsrunde og spørgsmål. 
a. Nye Medlemmer af SBL bestyrelsen er Henning Bothmann og Kirtsti Frankel 

2. Konstituering af bestyrelse.  
a. Valg af formand og kasserer. 

Anne blev formand og Morten kasserer 
b. Fordeling af arbejdsopgaver 

Webmaster: Henning; Spindoktor (kommunikation): Erik; Eventmanager: Kirsti 
3. Godkendelse af dagsorden 

a. Godkendt 
4. Godkendelse af referat fra 19.4. (medsendt) 

a. Godkendt 
5. Meddelelser 

a. Ingen 
6. Kommunikation 

a. Hjemmeside 
i. Opdatering og indhold på hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk 

Dokumenter fra generalforsamlingen skal på hjemmesiden. Bjælke på forside om 
GF slettes. Menupunkter indsættes: Generalforsamlinger. Med underpunkter: 2022 
osv.  
Henning snakker med Morten om at få overdraget opgaverne med hjemmesiden. 

ii. Dragør Nyt (Erik) 
Eriks artikel er i avisen i uge 18. Rigtig flot! 

iii. Andet? 
a. Erik laver oversigt over bestyrelsesmedlemmer til internt brug. 
b. Ønske om sommerevent midt i august. F.eks. med en naturvejleder på 

stranden omkring broens lokalisering. Vi har penge til det. Vil Kirsti tænke over 
ideer og komme med et udspil til det kommende møde? 

c. Redigering og genoptryk af folder. Kan laves i juni (Erik). 
7. Administration 

a. Ansøgning om forlængelse af byggetilladelse afventer svar fra Dragør Kommune efter udløb 
af høringsfristen 27.4. 

 

 



 

 

 
b. Evaluering af generalforsamling 

i. Generalforsamlingen forløb planmæssigt. Der var meget positiv stemning, og vi fik 
to nye bestyrelsesmedlemmer (Henning og Kirsti). Dog kunne vi have ønsket et 
større fremmøde. 

 
8. Finansiering 

a. Ansøgninger status 
i. Gennemgang af den opdaterede oversigt. Der er nu tilsagn om 85000 kr. 

b. Nyt om virksomheder (Erik og Anne). Der er foretaget nye henvendelser og der arbejdes på 
opfølgning af dem. 

c. Legathåndbogen 
i. Anne tegner et prøveabonnement for juni (det sker 7.6.) 

d. Andre Nye muligheder, nye samarbejder(alle) 
i. Erik har lavet to fondsansøgninger 

9. Evt. 
a. intet 

10. Næste møde 
a. 8.6.22. kl. 19 hos Henning Bothmann, Hvidtjørnen 57 

 

Tak for et godt møde 

Anne 


