
Dragør 10.3.2022 
Anne Lorentzen 
 

Referat 
 

9. møde i Bestyrelsen for Sydstrandens Badebrolaug. 
Tirsdag d. 22. februar 2022 kl. 19 hos Morten 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 
a. Godkendt med tilføjelser: 5c: Indkaldelse til generalforsamling.  

2. Godkendelse af referat fra 25.1.  
a. Godkendt 

3. Meddelelser 
a. Ingen 

4. Kommunikation 
a. Hjemmeside 

i. Opdatering og indhold på hjemmeside. www.sydstrandensbadebrolaug.dk 
Morten har lagt dato for generalforsamling samt et ´fundingbarometer´ på forsiden 
og har uploaded seneste referat (af 8. møde). 
Morten lægger Nyhedsbrev og indkaldelse til generalforsamling på hjemmesiden. 

b. Nyhedsbrev  
i. Erik laver udkast til lay-out og redaktion onsdag 

ii. Nyhedsbrev udsendes til medlemmer, interessenter og lægges på Brolaugets 
hjemmeside. 

c. Andet 
i. Erik laver omtale til DragørNyt, hvor generalforsamlingen nævnes. 

ii. Vi deler invitationer til generalforsamlingen ud i Kålmarkens område. Erik printer. 
iii. Anne sender invitationer til interessenterne med bøn om at sende videre ud. 
iv. Regnskab og beretning lægges på hjemmesiden og deles ud på 

generalforsamlingen. 
v. På generalforsamlingen 26.4.2022 vil vi meget gerne have valgt folk ind i 

bestyrelsen, som kan bidrage til hvervning af medlemmer og fundraising med ideer 
og arbejdskraft til aktiviteter og sponsorer. 

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

i. Kommunen har svaret tilbage med krav om at indsende flere oplysninger: Et 
profilbillede og et billede af landfæste. Anne har efter kontakt med ProBro 
indsendt begge dele. Desuden vil Kommunen lave en ny høringsrunde (er ikke 
indledt i skrivende stund). 

ii. Erik organiserer møde med forvaltningen om fornyet tilladelse 



 
b. Nyt om medlemmer (Morten) 

i. Et nyt medlem siden sidst. 
ii. Morten har orienteret medlemmer om Mobile Pay til kontingentbetaling 

iii. Morten skriver ud til medlemmerne med Nyhedsbrevet. 
iv. Morten sender beskrivelse af web-mailadgang til Anne og Erik (er sket) 

 
c. Indkaldelse til generalforsamling 26.4.2022 kl. 17 

i. Anne spørger Søren Keldorff, Strandparken, om lokale (vi får Strandparkens 
festlokale). 

ii. Vedr. valg af bestyrelse: Vi tre er ikke på valg, da der vælges for to år ad gangen. De 
nye medlemmer af bestyrelsen vælges ligeledes for to år. 

iii. Vi stiller øl, vand og kage frem til deltagerne. 
iv. Anne laver indkaldelsen færdig. 

6. Finansiering 
a. Ansøgninger status 

i. Foreløbig positiv melding fra den store fond 
ii. Afslag fra forening og butikskæde. 

iii. Afventer respons fra forening og Grundejerforening 
b. Nyt om virksomheder (Erik) 

i. Et afslag og tre opfølgninger 
c. Dato for markeder (Erik), stemme dørklokker (hvor, hvornår: Erik) 

i. Kommunen er ved at udarbejde en liste over markeder mv. som vi kan tage 
udgangspunkt i (Havnefest, Øresundsmarked, Sildens Dag, Smag på Dragør mv.). 
Dragør Marked virker ikke relevant, da det mest er folk udefra, der kommer. 
Formålet ved tilstedeværelse ved markeder er synlighed. Vi behøver ikke en stand, 
men kan bruge eksempelvis en barnevogn. 

ii. Dørklokker droppet indtil videre pga arbejdskraftmangel. 
d. Nye muligheder, nye samarbejder(alle) 

i. Anne arrangerer møde med Bent Larsen fra Danmarks Naturfredningsforening. 
(Mødet er fastsat til 21.3. kl. 19 hos Anne) 

ii. Vi dropper Amager Naturparkråd 
iii. Vi kan genansøge Grundejerforeningerne, når vi er nærmere målet. 
iv. Vi kan sætte ind med crowdfunding, når vi er nærmere målet. 
v. Erik kontakter lokale banker.  

vi. Anne følger op på kontakter og forslag. 
vii. Morten tegner abonnement på Legatbogen på en måned og går den igennem med 

relevante søgeord. 
 

7. Evt. 
a. Intet 

8. Næste møde 
a. 29 marts kl. 19 hos Anne 

 

Tak for et godt møde! Anne 


