
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
Bestyrelsesmøde nr. 114 onsdag den 5. oktober 2016 i Bønnerup. 
 
Deltagere: Lykke Laursen, Niels Bach, Flemming Jacobsen, Nerisa Pedersen, Jens Erik Bøgh, Mette Karmark, Poul Erik 
Andersen 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af  seneste referat 
   

2. Nyt fra Danland og status vedr. helårsåbning. 
 

3. Status flisearbejde og maling. 
 

4. Status internet/Primanet. 
 

5. Salg af  lejligheder/nye ejere. 
 

6. Mails fra ejere. 
 

7. Planlægning af  Generaforsamling 2017. 
 

8. Tinglysning af  vedtægter. 
 

9. Gennemgang af  mødet med ApS. 
 

10. Nyt fra Jens Erik. 
 

11. Nyt fra Nerisa 
 

12. Nyt fra Niels/økonomi. 
 

13. Nyt fra Flemming. 
 

14. Nyt fra Mette. 
 

15. Nyt fra Poul Erik ApS. 
 

16. Nyt fra Lykke. 
 

17. Næste bestyrelsesmøde. 
 

18. E.v.t. 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
Ad. 1. Seneste referat blev endelig godkendt. 
 
Ad. 2. Der er sendt et oplæg, vedr. åbningstider i receptionen, til Lisbeth som er Danlands 

områdechef. Faciliteterne holder åbent fra 8.30 til kl. 20.00. (Følger lavsæsonen) Dette er 
OK i forhold til personalet. 

 Der åbnes for booking. 
 



Ad. 3. Palisadegangen mellem legeplads og pool er færdig. Det ser godt ud. Legepladsen er 
rammet ind på en naturlig måde, og sandet flyver ikke ind i pool-området. 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vores byggesagkyndige har den 12. september sendt en endelig mangelliste til Byens 

Malerfirma, desværre uden respons. 
 Den 3. oktober har vores byggesagkyndige sendt endnu en mail til Byens Malerfirma, hvor 

han beklager at han ikke har modtaget den tidligere fremsendte mangelliste retur med 
underskrift på at manglerne er udbedrede pr. den 30 september. Han henviser til at, hvis 
de påviste mangler ikke straks bliver afhjulpet, vil vi lade skaderne udbedre for firmaets 
regning. Her kan henvises til AB 92 § 31 stk. 3 og 4. eller alternativt via firmaets 
garantistillelse jf. AB 92 § 6. Lov om overdragelse af  byggeri. 

 
 Vi forstår godt at I er utålmodige, men vi er nød til at overholde spillereglerne. 
   
 
Ad. 4. Vores net-forbindelse virker nu helt upåklageligt. 
 Vi beklager at ejerne af  de lejligheder som har fået installeret bokse, ikke er blevet 

kontaktet. Men det var vigtigt at man hurtigt fik nettet til at virke. 
 
Ad. 5. Der er solgt en lejlighed siden sidst. E210 pr. 1. okt. 2016. Der bliver lagt en opdateret 

liste ud på vores hjemmeside. 
 
Ad. 6. Bestyrelsen vil gerne svare på mails via vores hjemmeside. Vi er blevet enige om ikke at 

deltage i debatten på face-book. Der vil heller ikke blive lagt links ud. Vores informationer 
bliver lagt ud på vores hjemmeside. 

 
Ad. 7. Det forventes at der både holdes generalforsamling for vores ApS og ejerforeningen den 

11. marts 2017.  
 Planlægges fremadrettet. 
 
Ad. 8. Pga. økonomi afventer tinglysningen vores generalforsamling den 11. marts 2017. (Der 

henv. til ref. nr. 113). 
 Roberto efterlyser en ”vedtægtskommission” vedr. tilpasning/ændringer af  vores 

vedtægter. Tilpasning fra Bjarne Bøgh til os selv. Er der nogen som har tid og lyst? 
  
Ad. 9.  Ejerforeningens bestyrelse og ApS’s bestyrelse havde aftalt et møde, hvor emnerne var 

samarbejde, fremtid og samarbejdet med Danland blev vendt. 
 Begge bestyrelser var enige om at det var et godt møde. 
 Der er aftalt et nyt møde den 2. november i Bønnerup. 
 
Ad. 10. Vores nuværende låsesystem til fitness-rummet skal fornyes. Det kan kun håndtere 400 

brikker, hvilket er for få. Vi har et ønske om, at få lavet et tilsvarende system til vores 
svømmehal, så vi kan undgå at uvedkommende benytter vores faciliteter. Jens Erik 
indhenter 2 tilbud. 

 Vi har kontaktet et skiltefirma. Der vil komme ny skiltning op. Skiltningen bliver på dansk 
og engelsk. Skiltene bliver hvide med sort skrift og en sort kant, så de matcher resten.  

 
Ad. 11. Alle lejligheder skal gennemgås/klassificeres. 



 – 3 – 16. oktober 2016  

___________________________________________________________________________________ 
       
  
   
        
 
 

Formand 
Lykke Laursen 
tlf. 20 15 21 80 

Kasserer 
Niels Bach-Jensen 
tlf. 24 27 74 03 

Sekretær  
Mette Karmark 
tlf. 40 86 83 10 

Bestyrelsesmedlem 
Flemming Jacobsen 
tlf. 61 79 02 00 

Bestyrelsesmedlem 
Poul Erik Andersen 
tlf. 86 32 25 92 

Vicevært 
Jens Erik Brøgger  
tlf. 20 33 53 38 

 Danland har nogle meget omfattende skemaer, men man regner med at være færdige med 
gennemgangen medio december. Ejerne vil få en kopi af  skemaet. 

 Der er stadig mange klager over dyner og puder. Det er svært at finde en løsning på 
problemet. Hvis vores gæster ikke er ærlige og fortæller at et barn har tisset i en seng, vil 
det ofte være den næste gæst som opdager det. 

 I efterårsferien er alle lejligheder lejet ud, så vores dygtige personale har travlt. Der bliver 
lavet konkurrence for børnene. De skal lave græskarudskæringer. De tre flotteste vil blive 
præmierede. 

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nerisa og Kirsten lægger gæstematerialerne klar til det store ryk-ind lørdag/søndag i efterårsferien 
 
Ad. 12. Økonomien ser fornuftig ud.  
 Kassereren har haft en ejer til advokat, og retsmøder. Sagen forventes lukket inden næste 

møde. Der er en ejer mere, som har hængt med betalingerne. Denne ejer er der nu lavet en 
aftale med. 

 Der er vinteråbent i år, dette som et forsøg. Lønomkostningerne til vores personale, kan 
afholdes uden ekstra omkostninger for ejerne. 

  
 I forbindelse med vinduespudsning er det måske billigere at opgaven bliver udført af  et 

firma. Jens Erik indhenter tilbud. 
 Der vil blive ryddet sne. Snerydningen vil selvfølgelig blive afpasset centrets benyttelse. 
 Vi har talt om at Jens Erik skal have et ”føl” dels til oplæring og dels til hjælp. Det 

genoptager vi til foråret. 
 Irene skal aflastes med en rengøringshjælp.  
 
Ad. 13. Intet. 
 
Ad. 14. Intet.  
 
Ad. 15. Intet.  
  
Ad. 16. Opfordre til at man læser referaterne på vores hjemmeside, og at man er velkommen til at 

stille høflige spørgsmål, komme med høflige kommentarer. 
 
Ad. 17. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 7. december 2017. 
 
Ad. 18. Der står mange cykler rundt omkring. Nogle af  dem er ikke blevet brugt i flere år. 
 Disse cykler vil blive strippet/mærket. Hvis ejerne ikke giver sig til kende senest den 31. 

december vil cyklerne blive fjernet. 
 

     
Ref. Mette Karmark 


