Gerbredgaard Grundejerforening

Forslag om Badebro 2022

Bestyrelsen foreslår, at der kan arbejdes videre med opførelse af en badebro ved Stenstranden udfor
Havbakken.
Der foreligger tilladelse/accept fra Hans Richard Jørgensen som ejer klinten. Der er forespurgt om
tilladelse hos Næstved Kommune. Kommunen er positive for forslaget og har forespurgt
Kystdirektoratet, om der er eventuelle forbehold. Der er ikke deciderede forbehold mod en badebro,
men længde og udseende vil blive fastsat af direktoratet og kommunen. Det endelige svar fra
Kystdirektoratet er endnu ikke modtaget. Den historiske ”selvbestaltede kystsikring” med sten og beton
har forsinket svaret fra direktoratet. Hvis der mod forventning kommer et afslag fra Kystdirektoratet,
standses projektet. Hvis der modtages et positivt svar, arbejdes der videre med etableringen efter
nedenstående model.
Badebrolaug.
1. Der oprettes et selvstændigt Badebrolaug med egne vedtægter, økonomi og ansvar.
2. Badebrolauget er uafhængigt af Gerbredgaard Grundejerforening.
3. Badebrolauget står for drift og vedligehold af badebroen.
4. Badebrolauget skal finansiere etableringen og driften af badebroen ved medlemsgebyr samt
indsamlede midler fra fonde, foreningen og private bidrag.
5. Hvis Badebrolauget nedlægges skal badebroen enten fjernes eller overgå til andet ejerskab/drift.
------------------------------Forslag til Grundejerforeningens generalforsamling 2022.
Bestyrelsen er positiv for en badebro ved Stenstranden. Badebroen kan gøre stranden mere attraktiv og
blive et samlingspunkt for brugerne af stranden. En badebro kan gøre adgangen til stranden bedre og
nemmere for ældre om lettere gangbesværede badende. At stranden bliver mere attraktiv kan modsat
betyde, at der bliver mere trafik til stranden. Bestyrelsen har vurderet at der er flere positive effekter
ved etableringen af en badebro og støtter derfor op om projektet. Bestyrelsen vil hjælpe Badebrolauget
med organiseringen, ansøgninger og andet administrativt efter behov.
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at grundejerforeningen kan støtte etableringen af
badebroen med et tilskud på op til kr. 30.000 i budget 2022/23. Beløbet størrelse afhænger af
badebroens pris og bestyrelsens vurdering af behovet for tilskuddet. Tilskud fra Grundejerforeningen
skal være det sidste tilskud, der søges efter andre muligheder er afprøvet og modtaget.
Størrelsen af Grundejerforeningen maksimale tilskud besluttes på foreningen generalforsamling 2022 og
noteres i foreningen budget 2022/23.

