
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat nr. 133 afholdt i Bønnerup den 10. april 2019. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, Else Høj, Flemming Jakobsen, Nerisa Pedersen, 
Jens Erik Brøgger, Lars Karmark, Mette Karmark. Afbud fra Lykke Laursen og William Christensen. 
.  
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af seneste referat.  

2. Konstituering af ejerforeningens bestyrelse. 

3. Evaluering af seneste generalforsamling. 

4. Mails fra ejere. 

5. Bordet rundt. 

6. Salg af lejligheder. 

7. Evt. 

8. Næste bestyrelsesmøde. 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Ad. 1. Referat nr. 132 blev endeligt godkendt. 

 
 
Ad. 2. Bestyrelsen konstituerede sig. Ingen ændringer. 
 
 
Ad. 3. Bestyrelsen gennemgik forløbet af den seneste afholdte 

generalforsamling, og konkluderede, at det var fint med brug af 
power-pointpræsentation for at visualiserer forskellige fakta og 
begivenheder. Alt i alt mener vi i bestyrelsen, at dagen forløb 
rigtig godt. 



 – 2 – 06. marts 2019  

 Vi har erfaret at vores feriecenter har fået rigtig fin medieomtale i 
forbindelse med indvielsen af vores nye nærvarmeanlæg. 
Således har Tårnby Kommune meldt deres ankomst, for at se på 
anlægget.  

 
 
Ad. 4. Vi har modtaget en mail fra en ejer, som ikke kunne forstå at der 

var kommet en opkrævning på 95,00 kr. fra ejerforeningen. Dette 
skyldes, at man ikke har husket at sørge for ankomstpakken med 
opvasketabs, klud m.m. 

 
 Pakken kan købes i receptionen for 10,00 kr. Husk dette ved 

klargøring af lejligheden inden udlejning. 
 
 I den forbindelse kan det oplyses at vores ”Velkomstbrev” til nye 

ejere blev revideret sidste år, og udsendes til alle nye ejere. 
 
 
Ad. 5. Vores udlejning er steget med 25% set i forhold til sidste år. 
 

Vi rundede problematikken vedr. isolering af ydermur, hvis man 
ejer en ende-lejlighed. Disse lejligheder kan isoleres indefra. En 
ejer har fået gjort dette med stor effekt. 

 Hvis man er interesseret, kan man kontakte vores vicevært. 
I forbindelse med dette kan vi oplyse, at ejere af disse lejligheder 
for reduktion i varmeafregningen jf. nøgletal. 
 
Det er konstateret, at der i øjeblikket kommer en del sort smulder 
ned fra vores tagpaptage. Dette er ikke unormalt set i forhold til 
vores vejrlig. Der er lige foretaget tagtjek. Vores tage er i fin 
stand. Tagtjek bliver foretaget en gang årligt 

 
Ligeledes er det blevet konstateret, at der drypper meget 
regnvand ned i kælderhalsen ved indgangen til poolen. Vi 
indhenter tilbud på, hvad det vil koste at lave et lille galvaniseret 
overdække til at afhjælpe problemet. 
 
I omklædningsrummet ved vores indendørs pool, bliver der 
indkøbt blespand med låg, for at afhjælpe lugtscener i forbindelse 
med tissebleer. 
 
Der bliver foretaget algerens og oliering af terrasser i 
Penthouselejlighederne i begyndelsen af maj. 
 
Afdækninger på topmurerne ved trappenedgange bliver etableret 
den 1. uge i maj. 
 
Der bliver plantet pelargonier den 14. maj. 
 
 
 
 



 – 3 – 06. marts 2019  

Bestyrelsen planlægger, at næste arbejdsweekend bliver lørdag 
den 7. september, og arbejder på at der i den anledning også 
afholdes en reception for vores vicevært, Jens Erik Brøgger, da 
han har 25 års jubilæum. Receptionen afholdes søndag den 8. 
september. Nærmere information kommer senere. 
 
Hvis der er ejere som har forslag til vores ”to-do-liste” sendes 
disse til bestyrelsen – via ’Mail til bestyrelsen’ på hjemmesiden      
(www.ejfk.dk). 
 
I forbindelse med forbedring/forskønnelse af vores feriecenter 
arbejder bestyrelsen videre med vores sandareal, bænke- 
bordsæt ved pool-område mm. 
 

 
Ad. 6. Ingen solgte lejligheder siden sidst 
 
  
Ad. 7. Intet. 
 
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Bønnerup den 21. maj kl. 

17.00. 
 
  
 
 
     Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


