
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 134 afholdt i Bønnerup den 21. maj 2019. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, Else Høj, Nerisa Pedersen, Jens Erik Brøgger, 
William Christensen, Lars Karmark, Mette Karmark. (Afbud fra Lykke Laursen og Flemming Jacobsen). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af seneste referat.  

2. Malerarbejde. 

3. Mails fra ejere. 

4. Bordet rundt. 

5. Salg af lejligheder. 

6. Evt. 

7. Næste bestyrelsesmøde. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ad. 1. Referat nr. 133 blev endeligt godkendt. 
 Referat fra seneste generalforsamling blev endeligt godkendt. 

 
 
Ad. 2. Bestyrelsen har været på "Maler" inspektion, og har besigtiget 

alle synlige flader, også hos de ejere, der har givet bestyrelsen 
lov til at besigtige deres altaner. Vi har et pænt malet center, dog 
er der steder, hvor det vil give mening, at udbedre. Vi er derfor i 
kontakt med en lokal maler, som vil udbedre det som bestyrelsen 
finder nødvendigt, så centeret fortsat fremstår flot. 
Der kan være steder hvor maleren ikke kommer, og derfor har 
bestyrelsen arrangeret det sådan, at ejere gratis kan afhente 
maling, og om nødvendig også pensel, hos Jens Erik fra 
Vicevært-teamet.  
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Ad. 3. Ud over mails vedr. malerarbejde, har vi modtaget en mail fra en 

ejer som spørger hvem der skal betale for en ny trappe/stige til 
den indendørs pool. Til dette kan vi svare, at regningen betales af 
vores ApS. 

 
.  
Ad. 4. Man kan afhente nye batterier til røgalarmer hos Jens Erik, eller i 

receptionen. 
 
Personalet i receptionen forsøger at kommunikerer med 
restauranten i forhold til åbningstider. 
 
Efter vi har skiftet kode kører internettet rigtig fint. 
 
Den nye pool-trappe vil tidligst blive etableret efter sommerferien. 
ApS forsøger at indhente andre tilbud. Det er vigtigt, at den er 
lavet af det rette materiale. 
 
Nye vaske og borde i omklædningsrummene bliver lavet i 
lukkeperioden 2020. 
 
Stolene i konferencelokalet er blevet repareret med nye skruer. 
ApS har indhentet tilbud på nyt tæppe, men det er en dyr ting. 
Overvejer andre muligheder. 
 
ApS og ejerforeningen arbejder på at lave et fælles møde i 
efteråret. Mødet skal bruges til at afstemme forventninger, 
fremtidsvisioner, ønsker og økonomi.  
 
Afdækninger på trappenedgange er blevet etableret. 
Granitskærver er delvist udskiftet med nyt på minigolfbanen. 
Visne hækkeplanter bliver udskiftet til efteråret. Olietanken bliver 
proppet snarest. Arealet ved varmepumpen bliver forskønnet til 
efteråret. Jorden skal først sætte sig. Hegn ved C blokken 
fortsættes. Der bliver udsendt tilbud på køb af parasoller. 
 
Bestyrelsen arbejder stadig på ideer til sandarealet, og 
borde/bænkesæt ved pool-området. 
 
Bestyrelsen laver en liste med ønsker til forbedringer og 
forskønnelse. Listen vil løbende blive taget op. 
 
På vores hjemmeside er der en blok som hedder gode ideer, den 
vil blive ændret til en to do liste. Kordineres med Jens Erik, Peter 
og Lars. 
 

 
Ad. 5. Lejlighed nr. A104 er solgt. Vi ønsker de nye ejere velkommen. 

 
 

Ad. 6. Golfudstyr opdateres. 
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 Der har været inspektion i forhold til varmeanlægget. Støjniveauet 

blev målt til 0,5 db over. Der er blevet monteret støjskærme og 
støjhætter. 

 
Den fælles arbejdsdag afholdes den 7. sept. Kl. 9:30. 

 Reception for Jens Erik i forbindelse med hans 25 års jubilæum 
afholdes den 8. sept. Kl. 11:00 til ca.13:00. 

 
 
Ad.7. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 18/6 kl. 17:00. 
 
 
 
  
 
 
     Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


