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Forslag om udskiftning af BRO 6.  
 

Den nuværende BRO 6 (sammensat af tidligere kasseret BRO 1-4 elementer) blev oprindeligt udlagt som en 
forsøgsordning. Det gjorde det muligt at nedbringe den lange venteliste qua nyetablerede pælepladser.  

 

Bestyrelsen anbefaler at følge den tidligere beslutning truffet på Generalforsamlingen 2017 om udskiftning af BRO 1-4 
for ikke at skulle vedblive vedligeholdelse. Argumentet var at minimere udgifterne til vedligehold, som ikke kunne 
forudsiges og dermed indebar en økonomisk uvished. Man fandt pengene bedre investeret i nye broer, eftersom de 
gamle på et tidspunkt ville kræve endelig udskiftning og deraf spildte penge på kortsigtet vedligehold. Ligeledes kunne 
omkostninger til optagning og bortskaffelse af broelementer spares, da de i den pågældende stand kunne bortgives til 
andre uden omkostninger. 

 

Broerne tog dengang vand ind og stod til at skulle have udskiftet store dele af hammeren. Det gør sig fortsat gælde for 
den midlertidige BRO 6, eftersom denne reelt er gamle BRO 1-4 elementer.  

 

Det betyder, at udskiftes disse ikke, skal de renoveres og fremadrettet vedligeholdes for ubekendt beløb, indtil de til 
sidst må skrottes med omkostninger til følge. 

De gamle broelementers nuværende stand kræver fortsat at store dele af hammeren udskiftes, mens en løsning der 
bremser vandindtag og ultimativ synkning også skal etableres. Desuden skal helt nye overgangsbroer købes og 
monteres. Nuværende løsning er midlertidig og ikke holdbar fremadrettet.  

 

Bestyrelsens forslag om indkøb af ny permanent BRO 6 kan gøres for et fastsat beløb, der ikke kræver vedligehold 
eller renovering, ligesom det gør sig gældende for BRO 1-4, i mange år. Vi mener, at alle medlemmer skal have 
samme forhold uanset hvilken bro de ligger ved.   

 

Forslag 

Bestyrelsen anmoder om tilladelse til at etablere ny fast BRO 6 på baggrund af ovenstående overvejelser. Der er 
udført et tilbud på 1.588.000 DKK. Beløbet indeholder ny fast bådebro samt to flydebroer til grillpladser samt 
montering. Bestyrelsen anmoder om 250.000 DKK til isætning (kranløft), forankringspæle og slutinstallation af el og 
vand samt diverse uforudsete etablering omkostninger i forbindelse med projektet.  

Tilbuddet samt øvrige dokumenter for projektet kan findes som bilag på SSH-hjemmesiden. 
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