
     Søndag 17. juni 2018/klhdk/A 

Ellekilde Hage Badebrolaug.                                                                                                         

www.ellekildehagebadebro.dk                                                                                                                             

(under) gfsandager@gmail.com 

Beretning 2017 

1. Udvalgsmedlemmer. 

Driften af badebroen varetages af et udvalg under grundejerforeningen SANDAGER, som følger:                                                                                                                         

Sven Lund-Rasmussen. (suppleant i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).                                                               

Steen Guttknecht. (suppleant og forventet medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).                                           

Per Kragh. (kasserer i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).                                                                              

Klaus Hansen. (sekretær i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).               

2. Medlemlister. 

Det nye udvalg har fra starten ultimo juni 2017 prioriteret, at medlemslisterne er opdaterede og korrekte 

som muligt. 

Med arbejdsgrundlag fra Net´s for betalere hhv. ej betalere i 2017 har udvalget kontaktet medlemmer som 

følger: 

Betalere med e-mail adresse: Kontaktet med nærværende indkaldelse og beretning. 

Betalere uden kendt e-mail adresse: Alle er kontaktet pr. telefon via Krak personsøgning eller håndomdelt 

brev, med opfordring til at oplyse e-mail adresse. 

Ej betalere. Alle ej betalere er kontaktet på e-mail eller håndomdelt brev, med spørgsmålet om den 

manglende betaling 2017, skyldtes et bevidst fravalg eller manglende opkrævning. 

I alt er der kontaktet 142 medlemmer. 

Medlemslisterne er efterfølgende opdateret i overensstemmelse returmeldingerne. 

Ej betalere, som ikke har meldt retur vil modtage kontingent opkrævning for 2018. 

Der er pr. 6. maj 2018 227 medlemmer, hvoraf 53 ikke har betalt/frameldt sig. 

3. Yderligere info/hvordan sikre broen fremadrettet. 

Bare 300 kr. årligt for godt badeliv...                                                                                                                                

Kære bruger og/eller medlem eller tidligere medlem af Ellekildehage Badebro. 

Nærværende info er udtryk for at sikre vores populære badebros eksistens videre frem. Grundet forskellige 

omstændigheder har det været med uregelmæssige intervaller, at der i en periode har været udsendt 

indbetalingskort på de 300 kr., som med minimum 90 - 100 betalende medlemmer på årsbasis sikrer drift, 

forsikring og reparationer af broen.  

Specielt har kommunikationen med de brugere/medlemmer af badebroen, der ikke hører under 

Grundejerforeningen Sandager, været mindre optimal. Eller rettere, hovedparten af disse har helt enkelt 

ikke fået informationer eller indbetalingskort. 

http://www.ellekildehagebadebro.dk/
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Det har vi gjort noget konkret ved nu; men vi opfordrer alle modtagere af denne beretning til at nævne 

badebroen, når de møder folk, som de tidligere har mødt/set i badebro-sammenhænge, som vi måske ”ikke 

har fat i.” Disse kan sende en mail eller taste navn og e-mail ind på formularen "Nyt medlem" på 

badebroens webside: www.ellekildehagebadebro.dk. Så vil der ske opdatering af medlems-databasen, og 

opkrævning vil blive fremsendt.  

Man kan også umiddelbart foretage betaling; ved overførsel til bankkonto 1551 0001026887, eller 

MobilePay 68211; men vi ser helst, at nye melder sig ind som medlem, hvilket giver os bedre mulighed for 

budgettering. 

Derudover vil vi gerne opfordre til, at modtagere af denne beretning, der kender medlemmer der ikke har 

modtaget denne, at disse oplyser e-mail adresse til: 

klaus.hansen@privat.dk  

4. Selvstændig bestyrelse. 

Lige nu varetages driften af badebroen af et udvalg, som anført under Pkt. 1 

På et møde i udvalget, mandag 14. maj 2018, med deltagelse af formanden for grundejerforeningen 

SANDAGER, blev det diskuteret, om det måske fremadrettet er mere hensigtsmæssigt med en selvstændig 

bestyrelse for badebroen.                                                                                                                                                   

Ikke mindst af hensyn til de forholdsvis mange eksterne medlemmer; men også fordi et selvstændigt 

badebrolaug, mere dedikeret vil kunne udvikle og sikre projektet. 

Men det forudsætter nødvendigvis, at der er nogle der har lyst og vilje dertil.  

På vegne af badebroen: Bestyrelsen for Grundejerforeningen Sandager 
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