
Referat af bestyrelsesmøde nr.145, den 18. nov. 2020 i Bønnerup. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, William Christensen, Roberto Vejrup, Allan 
Lillebæk, Else Høj, Flemming Jakobsen, Jens Erik Brøgger, Lars Karmark, Mette Karmark. (Afbud fra 
Nerisa Pedersen og Lykke Laursen). 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af seneste referat.

2. Konstituering af bestyrelsen efter seneste generalforsamling.

3. Information fra receptionen.

4. Salg af lejligheder.

5. Mails fra ejere.

6. Besvarelse af spørgsmål fra den seneste afholdte generalforsamling.

7. Bordet rundt.

8. Evt.

9. Næste bestyrelsesmøde.

Ad. 1. Referat fra generalforsamlingen blev endelig godkendt. 



– 2 – 29. november 2020

Ad. 2. Bestyrelsen konstituerede sig. Ingen ændringer. 

Ad. 3. Intet nyt. Peter Nees og Niels Bach holder møde med Danland i 
december. Dette til afklaring af flere spørgsmål i forbindelse med Covid-
19. Gratis afbestillingsgebyr etc.

Ad. 4. E 101 er solgt pr. 1/12-2020, D 104 pr. 1/1 2021 og E102 pr. 1/2-2021. 

Ad. 5. Vi har modtaget en mail fra en ejer vedr. Danlands formulering, når der 
bliver sendt betalingsadvis ud. Dette bliver taget om med Danland på 
det tidligere omtalte møde. 

En mail fra ejer vedr. hegn ved blok C. Der arbejdes på etablering af nye 
hegn. 

Ad. 6. Besvarelse på ejernes spørgsmål fra seneste generalforsamling. 

Der ophobes regnvand ved affaldscontainerne ved den gamle 
reception. 
- Faskinen er for lille, og der skal etableres endnu en faskine til

opsamling af regnvand. Jens Erik indhenter tilbud, og projektet
udføres til foråret.

Skal hybenbusken ved blok A fjernes eller beskæres. 
- Hybenbusken ved blok A bliver klippet ned i en ½ meters højde, og

der bliver luget ud i den beplantning som har sået sig selv.

Støjer varmepumpen for meget. 
- Støjen fra varmepumpen skyldes en spidsbelastning. Der er lavet

justeringer så spidsbelastningen er taget af. Vi følger udviklingen. 

Kan man sige nej til udleje til foreninger 
- Vi kan ikke sige nej til en forening som vil leje sig ind i vores

feriecenter, men vi kan bede dem om at rejse, hvis de ikke
overholder vores centers regler.

Hvad gør vi ved vores hegn mellem lejlighederne. 
- Hegnene mellem vores lejligheder trænger til pleje eller udskiftning.

Vi undersøger muligheder. Skal vi male eller skal vi etablere
vedligeholdelsesfrie hegn. Jens Erik indhenter forskellige tilbud.
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Kan vi få mere lys på P-plads ved blokC: 
- Hegn og belysning ved blok C er med i planen for øvrige hegn.

Belysning kan ikke monteres på nuværende hegn, men kan
monteres på nye hegn.

Hvor lang er levealderen på vores vandrør. 
- Vi kan ikke sætte tid på levealderen på vores vandrør. Men når der

er rust i vandet er det fordi der har været lukket for vandet. Så
ingen grund til bekymring.

Kan vi få et agrigat til at glatte sandet på petanquebanen. 
- Der er bestilt et agrigat til udglatning af sand på vores nye

petanquebane. Agrigatet forefindes i cykelskuret ved den gamle
reception.

Der kan lånes petanque- og kongespil i receptionen. Dette mod 
depositum. 

Må man hænge flag og andet op på vores altaner. 
- Der må ikke hænges flag mm. op på vores altaner. Vi tilstræber et

ensartet udtryk for alle vores lejligheder på feriecentret.

Ad. 7. Under punktet bordet rundt, rundede vi mange ting. 

Der vil blive plantet en hæk for enden af blok E. Dette for at afskærme i 
forhold til petanque-banen. 

Vi undersøger stadig muligheder vedr. opvarmning af udendørs pool. 

Der vil blive sat spejle op i fitnesslokalet. 

Der vil blive indhentet tilbud på nye solsenge ved poolen. 

Udfordringer omkring kvaliteten af rengøring fra Activ-rengøring 
diskuteres med Danland på mødet i december. 

Det blev drøftet, om tidligere ønskede projekter er udført eller igangsat. 
Tages op igen på næste møde. 

Ad. 8. Intet 

Ad. 9. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Bønnerup den 20. januar kl. 17.00. 

Ref. Mette Karmark. 


