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Kære Strandslot-delejere 
 

 

Godt nytår  
Bestyrelsen ønsker alle delejere et rigtig godt nytår. Lad os håbe, at 2022 bliver året, hvor vi kan lægge de 
fleste Corona-udfordringer bag os og tage et stort skridt i retning af en normal tilværelse.  
 
Frist for forslag til generalforsamlingen 
Årets generalforsamling holdes som tidligere oplyst fredag den 29. april kl. 19 på Hotel Nyborg Strand. 
Dermed imødekommer bestyrelsen ønsket om, at generalforsamlingen med passende mellemrum foregår 
vest for Storebælt. 
 
Bemærk, at fristen for indsendelse af forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, er tirsdag den 
1. februar 2022. Forslag sendes til: ejerforeningenstrandslot@hotmail.com 

 
Istandsættelse af terrasse og etagedæk er i gang 
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Som opfølgning på orienteringen i december nyhedsbrevet kan vi oplyse, at arbejdet er gået i gang med at 
fjerne den gamle terrasse og gøre klar med stillads til overdækning. Desværre har arbejdet på terrassen 
været ramt af Corona-fravær blandt håndværkerne, men der er igen fuld bemanding fra denne uge 3. 
 
Planen er, at loftet i salonen snart fjernes, og derefter skal der laves hul i taget over billardstuen. Det sker fra 
terrassesiden for at vurdere skadernes omfang og bedømme hvor omfattende en udbedring, der skal 
foretages i etagedækket. Det har hidtil ikke været muligt i tilstrækkeligt omfang at bedømme skadens 
omfang i træværket. Det er planlagt til at ske i næste uge.  
 
Når alt det er overstået, begynder den mere positive del af arbejdet med nyt tagpap og inddækning på 
terrassen, opbygning af ny terrasse og nyt loft i salonen. Ifølge planen forventes arbejdet med terrasse og 
salon at være færdigt ved udgangen af april måned. 
 
Renovering af Strandslots store trappe mod havet indledes primo marts. Arbejdet på trappen er meget 
afhængigt af vejr og temperatur, men det forventes også afsluttet ved udgangen af april måned. 
 
 
Med venlig hilsen 
Ejerforeningens bestyrelse  

 

 

 


