
Forslag: 

Økonomisk hjælp til vedligeholdelse 

af Badebro ved Klint Havn 
 

 

Korrespondance mellem GF-Klint og berit Fekkes: 
 

Kære hr. Rom  

Jeg har lovet dig, at bringe jeres ønske om økonomisk støtte til badebroens 

vedligeholdelse op på vores generalforsamling i juli I den forbindelse har jeg 

brug for et mere målrettet skriftligt forslag fra dig.  

 

På jeres hjemmeside www.gf-klint.dk fandt jeg referatet fra jeres 
generalforsamling, det handlede om køb af broen, som selv klarer økonomien til. 

Vil du skrive et oplæg, hvori du svarer på: - hvad ønsker I af os - hvad I 

tilbyder os - hvordan har tænkt jer at administrere vedligeholdelsen af 

badebroen økonomisk og praktisk. 

Med venlig hilsen  

Berit Fekkes  

 

Kære Berit,  

Tak for din venlige mail.  

Jeg har netop i dag været hos NBC marine og afsluttet detaljerne i det  

tilbud på en ny badebro og dennes årlige opsætning, nedtagning og forsikring  

i fremtiden. Jeg vedhæfter NBCs tilbud så du kan se dette. Det er planen at  

badebroen opføres i uge 22. Pengene til at opføre broen skaffer vi hhv. ved  

at betale godt halvdelen af vores opsparede midler og håber yderligere på et  

tilskud på om imod 90.000 kr. fra Friluftsrådet. Du kan på vores hjemmeside  

klikke dig ind på Badebroen og se hvordan vi har søgt om diverse tilladelser  

og tilskud.  

Da broen ifølge kommunal bestemmelse skal være offentlig tilgængelig kan vi  

også få et tilskud til selve opførelsen. Det er jo ikke dette vi beder de  

lokale brugere om at være med til at betale.  

Det som det drejer sig om er de 22.000 kroner årligt (plus de tilrejsende  

arbejdere fra NBC marines kilometerpenge eller transport omkostninger).  

Disse rejseudgifter kan vi formodentlig dele med Nyrupbugtens badebrolaug  

(700 medlemmer)  

Vi har fået lovning på 50 kr. årligt pr medlem af GF Højvang-Klint (140  

medlemmer, 7000 kr.) samt GF Rotoftegård Vest (40 medlemmer, 2000 kr.). Har  

I ikke omkring 79 medlemmer? Om nogle af disse også ville give en skærv i  

bøssen, ja så ville dette hjælpe en del.  

Mit håb er at I vil bidrage ved en årlig betaling på nogle tusind kroner til  

vores konto i Sparekassen Sjælland 0517 230808.  

Men lad os nu få broen op at stå så I kan se hvor populær den bliver hos  

familierne hos jer?  

Med venlig hilsen  

Svend  

-----Oprindelig meddelelse-----  

Fra: Berit Fekkes [mailto:fekkes48@gmail.com] På vegne af Grundejerforening  

Sendt: 3. april 2013 23:14  

Til: skjulte modtagere:  

Emne: badebro 


