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Ellekilde Hage Badebrolaug.  
www.ellekildehagebadebro.dk  
(under) gfsandager@gmail.com  

 
Beretning 2018 
 
1. Udvalgsmedlemmer.  
 
Driften af badebroen varetages af et udvalg under grundejerforeningen SANDAGER, som følger: 
 
Sven Lund-Rasmussen. (Medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse). 
Steen Guttknecht. (Medlem i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).  
Per Kragh. (Kasserer i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).  
Klaus Hansen. (Sekretær i grundejerforeningen SANDAGER bestyrelse).  
Klaus Hørberg. (Internt** medlem af badebroen). 
Jørgen Møller. (Eksternt* medlem af badebroen). 
 
    
2. Medlemlisten.  
 
Udvalget har fra starten prioriteret, at medlemslisten er korrekt opdateret.  
 
Der er ultimo maj 2019 231 medlemmer, hvoraf 72 ikke har betalt. 
Medlemmer der ikke aktivt har meldt fra, vil modtage en rykker for kontingent 2019. 
 
Af de 231 medlemmer, har vi e-mail adresse på 202. 
Når vi har været rundt med håndomdelt info/brev, er det vores opfattelse, at nogle af dem må have valid e-
mail, bedømt ud fra lokalitet. 
 
Det overvejes aktuelt, at kun medlemmer med e-mail, vil modtage info fremadrettet.  
Det koster en del tid/penge at håndomdele info/brev. 
 
 
3. Ny skiltning og MobilePay på badebroen.  
 
Der er opsat et nyt skilt med henvisning til vores hjemmeside, samt QR kode til MobilePay. 
 
Alle der støtter badebroen med MobilePay, bliver kontaktet om fast medlemskab, hvis beløbet er større 
end 200 dkk, i det omfang de kan identificeres. 
 
 
 
4. Udvalget.  
 
Driften af badebroen varetages af et udvalg, som anført under Pkt. 1. 
 

http://www.ellekildehagebadebro.dk/


Badebrosudvalget er et underudvalg som formelt refererer til Sandager grundejerforenings bestyrelse, fordi 

grundejerforeningen ejer badebroen. Det vigtige er at have udvalgsmedlemmer fra både 

grundejerforeningen og fra badebrosmedlemskredsen, som er udenfor grundejerforeningen for derved at 

favne alles interesser omkring badebroens eksistens. 

Formelt er det grundejerforenings bestyrelsen som er afsender på regnskabet, da de repræsenterer ejeren. 

 

5. NBC- marine.  
Samarbejdet med NBC- marine, som de-og monterer badebroen, forløber tilfredsstillende.              

Der er ultimo 2018, varslet en mindre prisstigning på serviceaftalen fra 2013, således at de- og montage, 

stiger fra 24480 dkk til 26059 dkk, excl.moms. 

 

På vegne af udvalget for badebroen:                                   

Mvh. Klaus Hansen                                 

Sekretær i grundejerforeningen og badebroen. 


