
Sydstrandens Badebrolaug 

25. april 2022 

 

Bestyrelsens beretning 

Vores forening blev stiftet ved den stiftende generalforsamling 5. maj 2021. 

Der blev valgt en bestyrelse på 3 medlemmer, nemlig Morten Baage (kasserer), Erik Skovgaard Nielsen og 
Anne Lorentzen (formand). 

Der blev også vedtaget et sæt vedtægter for foreningens arbejde. 

Foreningens eneste formål er at arbejde for etablering og senere drift af en badebro på Dragør Sydstrand. 

Bestyrelsen har siden stiftelsen holdt 10 møder. De forberedes med dagsordner og afsluttes med referater. 
Referaterne er tilgængelige på vores hjemmeside og udsendes til en lang række interessenter. 

Allerede inden stiftelsen af foreningen forelå et projekt og et tilbud fra Probro, som bestyrelsen arbejder 
videre med. Det vigtigste i bestyrelsens arbejde er derfor at forsøge at rejse penge til broen. 

For at kunne rejse penge og realisere broen, var der dog en række forhold, som skulle være i orden. 

Formalia og administration: 

Foreningen skulle have CVR nr., bankkonto og Mobile Pay nr. 

Vi skulle have indsamlingstilladelse hos Civilstyrelsen under Justitsministeriet. 

Vi skulle søge om forlængelse af vores byggetilladelse hos Dragør Kommune. 

Vi har etableret en hjemmeside for foreningen med emailadresse 

Vi har lavet en medlemsregistrering. 

Flere af disse ting har været ret tunge at få i gang, og det har taget meget af bestyrelsens tid. 

Kommunikation 

Bestyrelsen anser det som væsentligt at skabe fællesskab og interesse for projektet.  

Derfor lavede vi en brochure om projektet og et nyhedsbrev om, hvordan det går med arbejdet. Derfor er 
vores referater tilgængelige for alle interesserede. Brochuren er delt ud i 1200 eksemplarer, og nyhedsbrevet 
er udsendt digitalt. 

Finansiering 

Den vigtigste opgave for bestyrelsen er at forsøge at rejse penge til broen.  

Pengene skal komme fra kontingenter og donationer. Offentlig tilskud er ikke realistisk. 

Vi har 65 medlemmer, der har betalt 100 kr. hver eller mere. 

Vi har i alt sendt ansøgninger afsted for 705.000 kr. og har som forventeligt også fået en del afslag. 

Pt. har vi ansøgninger ude for 300.000 kr. til bl. a. en fond og Amager Naturparkråd. 



Vi har glædeligvis tilsagn om donationer for 80.000 kr.  

Vi planlægger ansøgninger til flere lokale erhvervsvirsomheder i Dragør. 

I den kommende periode vil vi desuden arbejde med legathåndbogen og mindre donationer fra lokale 
borgere og foreninger. 

 

Det helt store spørgsmål er selvfølgelig, om projektet er realistisk? 

Broen koster 276.000 kr., så der er et stykke vej igen. Den gode nyhed er, at bestyrelsen i den kommende 
periode kan fokusere på fundraising efter at det store arbejde med etableringen af foreningen er gjort. Det 
er dog vigtigt med nogle større donationer for at nå målet. 

Vi tror på projektet og vil gøre vores bedste. Alle forslag til finansieringskilder er velkomne! 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 

Anne Lorentzen 

Erik Skovgaard Nielsen 

Morten Baage 

 

 

 


