
Bestyrelsesmøde den .11.1.2018 i Feriecenter Bonnerup Strand APS 

Referat: 

Til stede: Kim Mikkelsen, Torben Mejsner, Roberto Vejrup, William Christensen. 

Afbud grundet sygdom: Poul Erik Andersen. Afbud fra Allan Lillebæk grundet ferie. 

Ingen dagsorden men udelukkende indkaldt for at drøfte brugsretsaftale og økonomi + eventuelt.Se mail af 
3 januar fra Kim Mikkelsen. 

Mødet tager udgangspunkt i mail af 30.december hvor Kim opridser situationen omkring brugsretsaftale og  
diverse opgaver som ligger for APS bestyrelsen. Yderligere er der i mellemtiden mailet en del med diverse 
udkast til ny brugsretsaftale- vi er nået til ver.10 ( se fortløbende mail korrespondance) 

1. Kim oplyser at han har talt med Lykke og Niels fra EF- begge ikke begejstrede for ny kontrakt, men 
måske en allonge. EF har best.møde den 17.1 og vi afsender forslag til dem. Vi foreslår et hurtigt 
møde med EF, men vi er enige om at vi står fast på en gennemførelse af ny kontrakt, ikke flere 
lappeløsninger! Kim og Roberto viderefører kontakten med EF omkring dette emne og giver øvrige 
best. Medlemmer orientering når noget nyt dukker op. Poul Erik skal klædes på til kommende best. 
Møde i EF – Kim orienterer Lykke om at vi er klar til møde. 

2. Generalforsamling bliver 3. marts. 
3. Besluttet at maskinparken overgår til Ejerforeningen + trailer ligeledes overgår(skal omregistreres 

og synes- betales af EF) 
4. Økonomi gennemgået – vi har ”huller” og mangler noget kapital, derfor bør undersøges diverse 

omkring, vand a conto, el i receptionen, Ligeledes blev aftalt at vi orienteres når vi har huller i 
økonomien. 

5. Diverse/ eventuelt:  Restauranten meddelt at de ikke ønsker at fortsætte, de unge søger nye 
udfordringer! Fortsætter som aftalt til udløbet af april/maj og betaler som aftalt 5000,- pr. måned 
for disse. Er villige til at yde hjælp og støtte til ny forpagter. William og Torben arbejder 
efterfølgende på allerede nu at få en ny forpagter dels gennem annonce og dels gennem netværk. 
Vi bør så vidt muligt holde ”lav” profil med denne case. Nuværende forpagter oplyste om småting 
vedr. deres oplevelser ”i huset”- vi bør snarest etablere aflåst dør mellem reception og restaurant, 
samt sørge for kun en nøgle til køkken og restaurant, lyset på toiletter i receptionen skal udskiftes 
med censor tænding således der altid er lys, selv når receptionen lukker!!! ( Roberto)- alarm 
systemet har fejl i forbindelse med restaurant og køkken, er anmeldt til vicevært men ikke udført. 
Nøglen i KOSANGAS beholder er knækket, meldt til vicevært men ikke udført ( Roberto). 
 
Næste møde ikke aftalt! 
 
William 

 


