
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 151 afholdt i Bønnerup den 8. marts 2022. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, William Christensen, Else Høj,  Jens Erik Brøgger, Lars Karmark, 
Mette Karmark, Flemming Jacobsen, Nerisa Pedersen. (afbud fra Gitte Stranholt). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1.   Godkendelse af seneste referat.  

2.   Information fra receptionen. 

3.   Mails fra ejere. 

4.   Godkendelse af regnskab vedr. 2021. 

5.   Planlægning af generalforsamling den 19. marts 2022. 

6.   Bordet rundt.  

7.   Eventuelt. 

8.   Næste bestyrelsesmøde. 

________________________________________________________________________________ 

 
Ad. 1. Referat nr.150 blev endeligt godkendt. 
 
  
Ad. 2. Udlejningen i påsken ser fornuftig ud. 
 
 Der er solgt tre lejligheder siden sidst. 
 F206, E206 samt A202. 
 Vi byder de nye ejere velkommen. 
 
 108 lejligheder er tilmeldt udlejning. Vi håber på at flere har lyst til 

at udleje. 
 
 
Ad. 3. Vi har fået en mail fra en ejer vedr. opkrævning af forbrug i 

forbindelse med udlejning. Punktet bliver taget op på 
næstkommende generalforsamling. 

 
 



 – 2 – 15.. marts 2022.  

 Vi har fået en forespørgsel om muligheden for at få monteret 
elektroniske dørlåse. Dette vil kræve udskiftning af låse og 
dørhåndtag.  

 
Vi henviser til ref. nr. 149, hvor vi blev enige om mulighed for 
opsætning af nøglebokse.  
Det må man gerne. Men det er på eget ansvar. En ejer har fået 
brudt sin boks op, og nøglen stjålet. Det betød en udgift på 3000,- 
kr. til en ny cylinder. 
Da vi tilstræber et ensartet ydre på centret, skal man kontakte 
vores vicevært, da der foreligger bestemte regler for opsætning 
og model.  

 
 
 Vi har modtaget en mail, der stiller spørgsmål omkring vores 

viceværtsfunktion. 
 Den er besvaret som følger.  
 

Ejerforeningen i centret har den overordnede kontakt til personalet og den 
 daglige drift af centret. 

Dvs. at viceværten og hans folk er ansat på fuld tid, disse varetager alle 
arbejdsområder på centret herunder også en stor del af rengøringen af 
udlejede lejligheder. 

Jeg videresender din mail til ejerforeningens bestyrelse som snarest og senest 
på næste bestyrelsesmøde vil behandle din henvendelse, og eventuelt uddybe. 

I øvrigt kan jeg henvise til en snak med Jens Erik Brøgger, vicevært – denne 
kan på bedste vis oplyse dig om eventuelle specifikke opgaver. 

Opgaver i lejlighederne faktureres til den enkelte ejer i forhold til tidsforbrug., 
dette gælder små opgaver. Større opgaver vil blive henvist til håndværkere. 

 Alle mails er besvaret, eller vil blive besvaret hurtigst muligt. 

  
 
Ad. 4. Niels Bach fremlagde regnskabet vedr. 2021, hvilket bestyrelsen 

godkendte.  
 
 
Ad. 5. Bestyrelsen planlagde de praktiske ting i forbindelse med den 

næstkommende generalforsamling. 
  
 
Ad. 6. Spabadet er blevet opdateret og kan nu præstere en varmegrad 

på 36,1 grad. Der er blevet monteret en ny varmeveksler. 
 
 De gamle solsenge ved poolen er bortskaffet, og de nye stole 

forventes at ankomme i april. 
 
 Der bliver etableret nye flisegange ved grill-huset i uge 11. 



 – 3 – 15.. marts 2022.  

 Algebehandling af plankeværk mm. påbegyndes snarest. 
  
 Der er etableret nyt hegn ved blok A101. 
 
 Udendørs-lamper udskiftet med sparepærer. 
 
 Svømmeklubben er startet igen, ny kontrakt er forhandlet på 

plads. 
 
 Vi har konstateret, at trappetårnene ved blok F snart trænger til 

maling udvendigt. 
 
 Vi forsøger at finde en ny samarbejdspartner i forhold til 

rengøring. Vi har opsagt vores kontrakt med Aktiv-rengøring, og 
indhenter nye tilbud. Rengøringen sidste sommer var ikke 
tilfredsstillende. 

 
 William kunne oplyse at han havde deltaget i et spændende 

dialogmøde med Bønneruphavn. 
 Der er planer om lade-standere til El-biler mm. 
 
 
Ad.7. Intet 
 
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 19. marts umiddelbart efter 

generalforsamlingen den 19. marts 2022. 
 
   
  

Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


