Trykkerdammens Brolaug
Referat fra Ordinær generalforsamling den 1. marts 2022
Deltagere: ca. 15 medlemmer deltog
Referent: Anne-Grete Nicolaisen
Hjemmebagte fastelavnsboller: Grethe Kirkeby
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
4. Budget og kontingent
5. Indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Eventuelt
Ad 1)
Peter Kirkeby blev foreslået til varetagelse af dirigenthvervet. Han modtog valget og kunne
herefter konstatere, at mødet var lovligt indkaldt.
Ad 2)
Formanden, Sysser Dalsborg, fremlagde bestyrelsens beretning, idet hun samtidig gjorde
opmærksom på, at der ikke var så meget at berette, da meget har ligget stille på grund af corona,
men kunne dog berette følgende:
Bestyrelsen er bekendt med de eroderede trin på den ene trappe. Der er tale om trin i en
specialstørrelse, hvorfor nye trin vil være dyrere at fremstille end fabriksfremstillede. Man vil
forsøge at få lavet trin i aluminium, der holder bedre.
Sysser har haft møde med kommunen, hvor blandt andet skråningen er blevet drøftet, den
forvitrer, og kommunen vil gøre noget i den anledning.
Der er afsat oprydningsdag den 18. maj og fødselsdag den 25. juni.
Kassen, der blev taget af stormen Malik for nylig, erstattes af en bænk, og arbejdet er lige ved at
blive iværksat.
Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.
Ad 3)
Kasseren, Anette Lyngby Kristensen, fremlagde regnskabet for perioden 01.01.21 – 31.12.21,
hvoraf blandt andet fremgik, at der er et overskud på kr. 7.175,25, hvorfor der således er penge til
reparation af trappe.
Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4)
Der foreligger intet budget.
Dykkernes betaling drøftedes igen, og der var forskellige forslag, blandt andet,
at
-

dykkere, lig med hunde, forbydes adgang på broen,
kommercielle dykkerselskaber skal erlægge et langt større kontingent alternativt forbydes,
der skiltes med kontingentbetaling pr. mobil Pay,
der skiltes med, at der er tale om en privat bro, hvor alle har adgang, og hvor driften
afholdes af medlemmernes kontingent.

Konklusionen blev, at alle mennesker fortsat har adgang til broen, og at bestyrelsen udtænker
mere tydelig skiltning, der skal få folk til at melde sig ind i brolauget.
Kontingentstørrelsen fastholdes som hidtil.
Ad 5)
Der var ikke indkommet forslag. Dirigenten gav derfor plads til fri snak med forslag til ændringer,
forbedringer mv.
Der var ønske om opførelse af en sauna eller et skur på stranden. Fra bestyrelsen blev oplyst, at
dette ikke er en opgave, bestyrelsen vil tage på sig, blandt andet fordi spørgsmålet tidligere er
blevet rejst overfor relevante myndigheder, der ikke vil tillade opførelse af bygninger så tæt på
kysten. Et medlem anførte, at en bygning i øvrigt vil tage charmen af stedet.
At udskifte dykkertrappen med en trappe lig de to, der er på stedet, idet dykkerne ikke bruger den
pågældende trappe, har været rejst, hvorfor et medlem spurgte til, hvordan det går med dette.
Fra bestyrelsen blev oplyst, at man er blevet enige om, at lade trapperne være, som de er i dag.
Ad 6)
Formanden, Sysser Dalsborg modtog genvalg og blev valgt for de næste 2 år.
Bestyrelsesmedlemmerne, Hanne Algreen-Ussing og Kim Schrøder modtog genvalg og blev valgt
for det næste år.
Peter Kirkeby modtog ikke genvalg, i stedet blev til bestyrelsen valgt Anne-Grete Nicolaisen,
Odsvej 5, 3000 Helsingør, tlf. 20 14 88 37, mail: 5-k@stofanet.dk
Thomas Blume modtog genvalg som suppleant og blev valgt for det næste år. Som nyvalgt
suppleant blev Søs Povlsen, tlf. 31 71 39 10, mail: jettepovlsen@gmail.com
Som henholdsvis revisor og 1. revisorsuppleant blev genvalgt Jan Algreen-Ussing og Steiner Vesti.

Ad 7)
Anne-Grete spurgte til hjemmesiden og om, hvorvidt der er nogle der læser siden med spørgsmål,
idet hun for et stykke tid siden har stillet et spørgsmål men ikke set noget svar. Peter Kirkeby
oplyste, at glemsomheden skyldtes ham, og han vil rette op på dette. I øvrigt vil Peter, på trods af
at han er udgået af bestyrelsen, stadig være ansvarlig for hjemmesiden, herunder a’jourføring.

