
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.130, den 14. nov. 2018 i Bønnerup. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, Else Høj, Jens Erik Brøgger, Nerisa Pedersen, Lykke 
Laursen, Flemming Jakobsen Lars Karmark, Mette Karmark.William Kristensen.  
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af seneste referat. 
 
2. Information omkring det nye varmeanlæg. 
 
3. Planlægning af generalforsamling 2019 (hvem er på valg). 

 
4. Mails fra ejere. 
 
5. Ny struktur for afregning af rengøring, hvis lejligheden er udlånt til 

familie mm. 
 
6.  Bordet rundt. 
 
7. Salg af lejligheder. 
 
8. Evt. 
 
9. Næste bestyrelsesmøde. 
 
    

 
 
 
 
Ad. 1. Referat nr. 129 blev endeligt godkendt. 
 
Ad. 2. Da Kosan-Gas har givet os mulighed for at erstatte olien med gas, bliver 

det hele grøn energi. Der bliver yderligere besparelse på olie. Arbejdet 
er godt i gang. Alt bliver gravet ned samtidigt, og arbejdet forventes 
færdigt omkring nytår. 

 William sørger for at bortskaffe den gamle tank, når den er tom for olie. 
 
Ad. 3. Datoen for generalforsamlingen 2019 er afstemt med ApS, så begge 

generalforsamlinger afholdes samme dag. Datoen er lørdag d. 23.marts 
2019. 



 – 2 – 3. december 2018  

 På valg er Niels, Gitte, Else og Mette.  
 Forslag til generalforsamlingen bedes være bestyrelsen i hænde senest 

den 31. dec. 2018. 
 
Ad. 4. Der er kommet få mails angående spørgsmål vedr. mødet med Best-

Green. Disse blev besvaret på mødet. 
 
Ad. 5. Bestyrelsen besluttede, at man for fremtiden opkræver 

rengøringsgebyr direkte hos ejeren, med mindre gæsten afregner 
kontant i receptionen inden afrejse. Dette er gældende, når man har 
lånt sin lejlighed ud til venner, familie mm. 

 
Ad. 6. Else nævnte, at hun synes det ser godt ud med det ny-såede græs i 

forbindelse med det nye hegn på P-pladsen ved receptionen. 
 Gitte nævnte, at de øvrige hegn også trænger til udskiftning. 
 Bestyrelsen besluttede, at Jens Erik indhenter tilbud. Så må vi 

efterfølgende tage stilling til om det hele skal skiftes på én gang, eller 
om det skal gøres løbende.  

 Gitte spurgte til forslaget om at etablere aflåste skure til udlejning. 
Forslaget bliver efterfølgende taget med på næstkommende 
generalforsamling, så vi kan få en idé om ejernes interesse for dette. 

 
 Mette kom med forslag om at opvarme den udendørs swimmingpool, 

da den sjældent er varm. Tror også, at det kan tiltrække lejere. 
Opvarmningen kan gøres med solenergislanger, så vi fastholder den 
grønne linje. Jens Erik ser på hvad disse slanger kan koste. 

  
 Jens Erik kunne oplyse at solsenge og blomsterkasser er stillet væk. 
 Der bliver gjort hovedrent og males i lejerum. Væggene i receptionen 

vil blive malet lyse. 
 Til foråret vil der blive opstillet en blomsterkumme mere på 

sandarealet ved blok E. Dette for at skabe symmetri. 
 
 Niels kunne konstatere at det udførte arbejde på vores arbejdsdag så 

godt ud. 
 At budget for 2019 snarest udfærdiges. 
 At der er hensat penge til tinglysning, og at man er startet med de store 

lejligheder. 
 
 Peter laver handleplan for tiltag i 2019, samt en fælles ´to ´do-liste. (der 

henvises til ref. 129 Ad. 3). Listen bliver lagt på vores hjemmeside. 
 
 Lykke nævnte, at der var visse fejl og mangler i omklædningsrummene, 

som hun kunne ønske blev lavet. De nye sæbedispensere er mindre 
end de som var før, hvilket kræver lidt efterreparation. Jens Erik kigger 
på omklædningsrummene. Lykke synes at det kunne være en god ide, 
at udsmykke væggene i rummet med swimmingpoolen. Jens Erik 
bemærkede at det er svært at vedligeholde. 

 Havde bemærket at vaskemaskinen vasker en normal vask på 20 min.,  
 hvilket synes for hurtigt. Personalet tester maskinen af. 



 – 3 – 3. december 2018  

 
 Nerisa kunne fortælle, at der vil blive sendt nye internetkoder ud til 

ejerne. Vi kan nu bruge Chromecast. 
 Man er i gang med en gennemgang af lejlighederne.  
 Udlejningen i efterårsferien lå 15% højere end i 2017. 
 
 Nerisa holder ferie fra den 6/12 til og med den 30/12. 
 
 Danland har lavet en gæstetilfredshedsundersøgelse. Her ligger vores 

center godt i forhold til ratings resultat. Meget flot. 
  
 Vinteråbningstiderne er oplyst på vores hjemmeside 
 
Ad. 7. B202 samt C108. Vi byder de nye ejere velkommen. 
 
Ad. 8. Vi blev enige om at arbejde på at få noget PR i forbindelse med vores 

grønne feriecenter. Arbejder på at lave en happening, når det nye 
anlæg skal sættes i gang. 

 
Ad. 9. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23/1-2019 kl. 17.00. 
  
 
 
  
 
Ref. Mette Karmark 


