Trykkerdammens Brolaug
Generalforsamlingen
den 11. september 2017
på Sdr. Strandvej
Den 11. september er en dato ingen nogensinde vil glemme, men på denne
dato i 2017 kunne Trykkerdammens Brolaug afholde sin ordinære
generalforsamling under meget hyggelige former hos ægteparret Anette og Lars
på Sdr. Strandvej.
Efter at Hanne Algreen-Ussing var blevet valgt som dirigent kunne formand
Sysser
Dalsborg fremlægger sin beretning.
Hun indledte med at udtrykke glæde over, at alle elsker vores bro.
Det er, sagde hun, en meget smuk bro, og den har klaret sæsonen fint.
Broprojektet er afsluttet, og pengene er betalt til brobyggerne. Vi kan i denne
forbindelse være glade for al den støtte, vi har modtaget fra de forskellige
sponsorer.
Der har været et par mindre reparationer på broen, og tre store sten er blevet
flyttet.
I april måned var der arbejdsdag. Vi fik ryddet op på stranden, så stor tak til
dem, der gav en hånd med.
Formanden kunne videre berette, at Brolauget var blevet indstillet til årets
miljøpris. Vi fik den ikke, men flot at vi var indstillet.
Broens et års fødselsdag blev fejret på allerbedste vis. Mange mødte op for at
deltage i festlighederne. Stor tak til alle, der havde bagt kager eller doneret vin
og kaffe m.m.
Der er også grund til at takke vores såkaldte ukendte/anonyme kunstner for
hans kunst på broen. Det var en smuk gestus – og ikke mindst et
tankevækkende kunstværk. Det står op til hver enkelt af os at fortolke budskabet
i de to hænder, der har higet sig fast i broens kant.
Formanden omtalte den planlagte snorkelsti, der skal etables omkring broen.
Mange instanser har været involveret, men det skulle være ganske vist, at
projektet vil blive gennemført til foråret.

De mange dykkere har givet problemer af og til, bl.a. med blokering af fortovet
og ophobning af dykkerudstyr på broen.
Formanden udtrykte håb om at man finder en mindelig løsning på problemerne.
Hun omtalte også det planlagte toilet, som desværre blev bremset af kommunen
i forbindelse med kommunens beslutning om at lukke flere offentlige toiletter.
Økonomien blev brugt som undskyldning!
Vi vil gerne have endnu flere medlemmer, sagde formanden og forslog bl.a., at
man kunne skrive til de forskellige foreninger, skoler, firmaer m.fl., der benytter
broen. Et gruppemedlemsskab vil kunne erhverves for 500 kr. om året.
Formanden oplyste videre, at Nordea havde sponsoreret 50.000 kr. til såkaldt
naturformidling. Pengene vil bl.a. blive brugt på snorkelstien, som
Øresundsakvariet vil anlægge. En dykkerforening har påtaget sig ansvaret for,
at materialet på ”havets bund” vil blive taget op, når vinteren melder sin
ankomst.
Kommunen har givet tilladelse til, at vi ved trappenedgangen bygger en ny
kasse, der kan indeholde nogle af de remedier, skoler og andre interesserede
kan benytte, når de vil studere livet under vandets overflade.
Efter indstillet fra kasseren foreslog formanden, at kontingentet forblev
uforandret på 100 kr. plus 50 kr. i indmeldelsesgebyr.
Det kom ikke til at skorte på ord i forbindelse med formandens beretning – flere
af medlemmerne mente endda, at man uden varsel kunne tage ordet midt i
beretningen. (En uskik der ikke bør gentages!!!).
Det vakte nogen undren, da et bestyrelsesmedlem fortalte, at man havde været i
kontakt med kommunen telefonisk, og at man under samtalen havde oplyst, at
Brolauget ikke ønskede et toilet i området, ligesom man ikke fandt større
problemer med dykkernes gøre og laden.
Kasserens beretning
Kasserer Anette Lyngby Kristensen aflagde regnskab.
Årets resultat viser en egenkapital på 55.637,93 kr.
I budgettet for perioden 1/9 2017 til 21/8 2018 er der sat 32.470 kr. af til
snorkelstien og 5.000 til den nye kasse ved trappen til badebroen.
Resultatet vil efter planen udgøre et overskud på 25.103,93. kr.

Der er pt. 77 betalende medlemmer af Brolauget, men det forventes at antallet
vil vokse.
I forbindelse med valget skete følgende:
Formanden Sysser Dalsborg blev genvalgt.
Hanne Algreen-Usssing blev genvalgt.
Anette Lyngby Kristensen blev genvalgt som kasserer.
Nyvalgt blev Vibeke Bachov og Erik Rasmussen.
Suppleanter blev Lars Doktor Kristensen og Kim Schrøder.
Revisor blev: Jan Algreen-Ussing med Steiner Vestli som suppleant.
Eventuelt
Sidste punkt på dagsordenen var Eventuelt, men da de fleste kræfter var brugt
under de øvrige punkter, blev tiden brugt til at nyde kaffe/te og de velsmagende
kager.
Broens fødselsdag vil næste år blive fejret den 24. juni, og mon ikke vejret –
ligesom i år – vil blive smukt og solrigt?
Referat: Erik Rasmussen
Der afholdes bestyrelsesmøde den 6. november kl. 13 hos Hanne AlgreenUssing

