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Referat af  bestyrelsesmøde nr. 100 den 07.03.2015 i Bønnerup  
 
 
Dagsorden 
 
1.  Jens Erik – seneste nyt. 
2. Morgenmad       
3. Godkendelse af  seneste referat. -  
4. NB– seneste nyt.  –  status indbetalinger                
5. KA  – seneste nyt. – status: Renovering /låsesystem 
6. LF  – seneste nyt. –  (fotokonkurrence oplæg) 
7. JEB –  markedsføring. –                                          
8.                        JM – seneste nyt:   

GF - 2 fuldmagter til OT 
9. Diverse:                           
10. Næste bestyrelsesmøde.                      
11. Evt. 

 

  
Referat 
 
Deltagere JM, NB, LF, JEB, NP og KA (ref) 
   
ad 1 JEB Næsten alle de gule blomsterkummer er blevet fjernet. De resterende kummer ved 
 boldbanen males hvide/sorte 

  Har hjemtaget tilbud på reetablering af  sandarealet foran blok E:  
Fjerne sand , buske mv for udlægning af  ny muld samt rullegræs: 124.000,00 kr ekskl. 
moms. 
Fjerne sand , buske mv for udlægning af  ny muld for såning af  græs: 106.000,00 kr ekskl. 
moms. 
Fjerne 10 cm sand , buske mv for udlægning af  nyt sand: 66.000,00 kr ekskl. moms. 

  Gavl på blok B er blevet repareret 

  Efterlyser tilbagemelding fra ejerne vedr. skiltning med forbud mod hund og rygning i 
 lejlighederne. 

 
ad3 Referat af  bestyrelsesmøde nr. 99 er endeligt godkendt  

NB ad4  Det fremlagte regnskab blev underskrevet af bestyrelsen. 

  Indestående i bank ca. 400.000,00 kr 

  Udestående: Meget få ejere mangler, at betale. Bruger meget tid på opringninger til ejerne. 

  Mail fra B209, som gør opmærksom på, at legepladsen ikke lever op til 
 Sikkerhedsstyrelsens love og regler omkring legepladsredskaber og lignende som skal 
 udformes og dimensioneres, så personskader kan undgås 

  Ejerne har indbetalt ca. 250.000,00 kr. på den konto som er oprettet som et 
 modtræk på den manglende betaling fra Dayz   

KA ad 5 Der er afholdt en afleveringsforretning på facaderenoveringen, ekskl. malerarbejde. 
 
LF ad 6 Fremlagde flyers vedrørende fotokonkurrencen, som vil blive omdelt/opsat i nærområdet 
 



 – 2 – 26. marts 2015  

___________________________________________________________________________________ 
Formand  Kasserer  Sekretær  Bestyrelsesmedlem 

Jan Morsing  Niels Bach-Jensen Kurt Andreasen  Leo Frederiksen  
tlf. 30 53 76 32  tlf. 24277403    tlf. 40194872  tlf. 23468374 
Edv. Egebjergsvej 14  
8600  Silkeborg      Vicevært 
mail: jmm@privat.dk     Jens Erik Brøgger 
                                                                                         tlf. 20335338  

 

JEB/NP ad 7 Intet nyt 
 

JM ad 8 GF - Har modtaget 2 fuldmagter til Ole Thellufsen  
 
JEB ad 9 Udvendig pool område kan på nuværende tidspunkt ikke benyttes 

 
ad 10 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24 marts 2015 i Bønnerup 
 
ad 11      Michael Neumann fremlagde resultaterne af  sin sondering af  markedet vedr. centerets fremtidige 

muligheder.  

 
  Der blev, pga. omstændighederne, ikke afholdt nogen julefrokost i 2014. 

 Bestyrelsen incl. NB og deres ledsagere mødes til lidt spise på et senere aftalt tidspunkt 
 
 
 


