
Vores populære, fælles badebro er klar 
til badesæsonen. Sådan at forstå, at vi 
sandsynligvis lige skal bøvle med en 
enkelt snedrive og nogle omgange 
grov-regn, en enkelt kuling fra nord, 
og nogle tilfælde af forfrosne �ngre på 
cykelstyret endnu, før bro�rmaet NBC 
Marine i Kvistgård, hen omkring uge 
17- altså sidste uge i april - stiller 
broens tynde, galvaniserede ben ned i 
sandet ved Ellekildehage, og ruller 
trædækket ud i retning af Svinbådan, 
fyret ovre ved Viken.

Kære medlem af Ellekildehage Badebrolaug

Sæson 2019 

Ellekildehage Badebrolaug mønstrer pt omkring 185 medlemmer. De fordeler sig sådan ca. 50/50 mellem 
medlemmer fra Grundejerforeningen Sandager, og medlemmer fra de omgivende grundejerforeninger, og nogle 
som har bopæl - eller sommerhus -  længere væk. 

Det er lykkedes at tiltrække en del nye medlemmer, ligesom der er �ere, der har støttet broen med mindre beløb 
via MobilePay, fordi de �nder initiativet med broen på kysten ud mod det nordlige Øresund så godt, at det giver 
mening, at bidrage til broens fortsatte tilstedeværelse. Personer, der har støttet med beløb > 200 kr, har bade-
brolauget under Grundejerforeningen kontaktet og opfordret til at man indgår i et egentligt medlemskab af 
badebroen. 
 
Ny betalingstermin

På Badebrolaugets seneste, årlige møde den 24. juni 2018 blev det besluttet at ændre den årlige betalingstermin 
til april måned for derved at �ugte badesæsonens start. Derfor vil alle medlemmer, som endnu ikke er tilmeldt 
automatisk betalingsservice, ultimo marts måned modtage et kontingent indbetalingskort med termin 30. april 
2019. Dette kort bedes anvendt til indbetaling af årskontingentet 2019 på kr 300. 

Enkelte medlemmer har allerede indbetalt kontingent for 2019. De vil naturligvis ikke modtage opkrævning.

Vi anbefaler at fremtidige indbetalinger tilmeldes Betalings Service, ved anvendelse af betalingsoplysningerne 
nederst til højre på indbetalingskortet.
 

Fortæl andre om broen

Som nævnt tidligere opfordrer vi alle til at nævne badebroen, når de møder folk, som de tidligere har mødt/set i 
badebro-sammenhænge. Og opfordre disse til at sende en mail eller taste navn og email ind på formularen "Nyt 
medlem" på badebroens webside, adresse ses forneden. 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. 

Disse oplysninger fremgår også af det nye skilt på  badebroen, som vil modtage broens brugere straks ved 
trappen, når de sidst i april frygtsomt bestiger broen, og overgiver sig til de blå, virkeligt friske bølger ude for 
enden.  
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