
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 152 afholdt i Bønnerup den 26.april 2022. 
Deltagere: Peter Nees, William Christensen, Else Høj, Jens Erik Brøgger, Lars Karmark, Mette Karmark 
Gitte Strangholt, Nerisa Pedersen, Anne JHolm. (afbud fra Flemming Jacobsen og Niels Bach). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1.   Godkendelse af seneste referat.  

2.   Konstituering af den nye bestyrelse. 

3.   Information fra receptionen. 

4.   Gennemgang af seneste generalforsamling. 

5.   Mails fra ejere. 

6.   Bordet rundt.  

7.   Eventuelt. 

8.   Næste bestyrelsesmøde. 

________________________________________________________________________________ 

 
Ad. 1. Referat nr.151 samt referat fra seneste generalforsamling blev 

endeligt godkendt. 
 
  
Ad. 2. Formand   Peter Nees 
 Kasserer  Niels Bach 
 Sekretær  Mette Karmark 
 Bestyrelsesmedlem. Gitte Strangholt 
 Bestyrelsesmedlem. Else Høj 
 1. Suppleant. Flemming Jacobsen 
 2. Suppleant. Anne Holm 
 
 
Ad. 3. Udlejningen i påsken har været overvældende 175 udlejninger 

mod 98 sidste år. Udlejningen i sommerperioden begynder også 
at se fornuftig ud. 

 
  
 



 – 2 – 15.. marts 2022.  

  
  
 
Ad. 4. Vi diskuterede de spørgsmål og forslag som ejerne tog op på 

seneste generalforsamling. 
 
 For at undgå støj i blok B, er fodboldmålet flyttet ud fra muren, så 

bolden ikke rammer muren.  
 Græstæppet på boldbanen er i en dårlig stand. Vi indhenter tilbud 

på et nyt og et tæppe af bedre kvalitet. 
  
 Vedr. ophobning af vand på gangarealer ved minigolf og 

legeplads venter vores vicevært på regn, så han kan se hvor 
problemet skal afhjælpes. 

 
 Vedrørende problematikken omkring opbevaring i vores 

cykelskure, blev bestyrelsen enige om, at man skal sætte mærke 
på sine cykler. Disse mærker skal påføres lejlighedsnummer. De 
cykler som ikke er mærket vil blive fjernet senest 1/7.2022. 

 
 Reglen for cykelskurene er, at man må benytte dem, når man 

opholder sig i sin lejlighed. Der skal være plads til vores gæsters 
cykler. 

 
 Altaner og terrasser er inkluderet i rengøringen. 
 
 Vi talte om retningslinjer for hvad man må montere på vægge og i 

lofter på altaner og terrasser. Det er svært. Men vi tilstræber, at 
vores center fremstår med et ensartet ydre. 

 
 Lejlighederne i blok F vil gerne have afskærmning på deres 

altaner så man kan være mindre offentlig. Der indhentes tilbud på 
afskærmning der matcher stålafskærmningerne på de øvrige 
altaner. Det skal helst være ensartet på alle F-blokkens altaner.  

 
 
Ad. 5. Vi har fået en efterspørgsel fra en ejer vedrørende en dato for 

den årlige arbejdsdag. Bestyrelsen besluttede at arbejdsdagen 
fastsættes til den 17. september 2022. Nærmere info følger når 
dagen nærmer sig. 

  
 
Ad. 6. Vi summede om centerets tilstand.  
 Minigolfbanen trænger til en renovering. Billardborde i 

spillekælder trænger til at blive udskiftet. 
 Striber på P-pladserne trænger til at blive malet op. (kræver 

tomme P-pladser). 
 
 Vi aftalte at tjekke op på vores liste med ønsker om forbedringer. 

Vi vil prioritere, hvad der skal laves og hvad økonomien rækker til. 
 Selvom vores feriecenter står skarpt, er der altid 1000 ting som 

trænger til en opgradering. 
 



 – 3 – 15.. marts 2022.  

 Vores blomsterkasser bliver tilplantet den 17/5. 
 Der kommer ny gulvbelægning på trappen og i toiletområdet i 

konferencelokalet. 
 
 Der bliver plantet nye bøgehække der hvor hækkene er visnede. 
 
 Der bliver lavet gennemgang af maleren som reparerer 

afskalninger. 
 
 Der bliver holdt øje med prisstigningerne vedr. el, men indtil 

videre ser det fornuftigt ud. 
 
 Deloittes fejlagtige opkrævning vedr. vand og varme bliver 

modregnet i 3. kvartals ejerafregning.  
   
 
 
Ad.7. Vi henstiller til, at man tilbagestiller sit TV til 

udgangsopsætningen, når man har brugt sin cromecast og 
forlader lejligheden. Dette for at spare evt. lejere for 
startproblemer – og i den forbindelse også personalet for mange 
udrykninger.  

 
Bestyrelsen har drøftet nyligt opsat hegn på nabogrunden ud mod 
havnen, og i den forbindelse besluttet at rette henvendelse for at 
opklare formålet. Alt for at bevare det gode naboskab samt for at 
påpege tidligere kommunalt forbud med dyrehold, har vi talt med 
naboen som kan berette at der er tale om indhegning til enkelte 
besøg af beboerens hest i dagtimerne, der er således ikke tale 
om opstaldning eller daglige/ længerrvarigt ophold. 
Der er udarbejdet referat af samtalen således begge parter er 
enige om samtalens indhold.   Bestyrelsen følger fremadrettet 
aftalen. 

 
  
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 2. juni 2022.  kl. 17.00. 
   
  

Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


