
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 136 afholdt i Bønnerup den 21. aug. 2019. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, Else Høj, Nerisa Pedersen, Jens Erik Brøgger, Lykke 
Laursen, Lars Karmark, Mette Karmark. (Afbud fra William Christensen og Flemming Jacobsen). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af seneste referat.  

2. Arbejdsdag. 

3. Mails fra ejere. 

4. Bordet rundt. 

5. Salg af lejligheder. 

6. Evt. 

7. Næste bestyrelsesmøde. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ad. 1. Referaterne nr. 134 og 135 blev endeligt godkendt. 
  

 
Ad. 2. I forbindelse med arbejdsdagen:  

Bestyrelsen inspicerede udearealerne, og blev enige om at 
palisaderne rundt om legepladsen skal males. Jens Erik sørger 
for at der bliver gravet frit, så vi kan male et stykke ned. 

 Der er ligeledes nogle lægder i cykelskuret som skal males sorte. 
 I grillhuset er der nogle småreparationer. 
 Langs E-blokken er der noget buskads som skal beskæres. 
 
 Vi starter med kaffe, brød og en lille skarp i Restauranten. 
 
 Til frokost griller vi pølser i grillhuset. 
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 Der er pt. 16 friske ejere som har tilmeldt sig. 
 
 
Ad. 3. Der er modtaget en enkelt mail fra en interesseret køber. Mailen 

er besvaret. 
 
.  
Ad. 4. Juli måned har været meget travl, en rigtig god belægning. Dette 

har selvfølgelig givet personalet i receptionen udfordringer. Til 
eksempel kommer der lejere med deres hund. De har ikke bestilt 
en lejlighed hvor der må være hund. Det betyder så at man må 
forsøge at flytte eller ombytte bookingen over til en anden 
lejlighed. 

 Ligeledes kommer der flere årsager til omrokeringerne. Her taler 
vi om bl.a. babyer, dårlig gående, allergi, ryger/ikke ryger, grupper 
som gerne vil bo tæt på hinanden, stamgæster som ønsker den 
samme lejlighed m.m. 

 
 Personalet vil gerne gøre både ejere og lejere glade, og forsøger 

på bedste vis. 
Derudover sikrer Danland den solidariske fordeling af 
lejeindtægten til at alle ejerne inden for samme type ender på 
næsten samme indtjening, når året er gået.  

 Ovennævnte eksempler forklarer hvorfor vi som ejere oplever at 
vores bookinger fra tid til anden ændres. 

 
 Receptionen videresender feedback fra lejere ud til ejere, hvis der 

har været noget. 
 Lejlighederne er generelt i bedre stand end sidste år. 
 
 Gæstevurderinger baseret på 1899 svar, ligger på en tilfredshed-

skala på 4,4 ud af 5,0. 
  
 Bestyrelsen holder møde med Danland senere på måneden. 

Dette for at optimerer og udvikle samarbejdet. 
 
 Vi er blevet kontaktet af det Marietime hus med henblik på et 

sponsorat fra ejerforeningen. Formålet med det Marietime hus er 
at udvikle et mødested som styrker fællesskaber og fritidsliv. 

 Bestyrelsen træffer beslutning om dette senere. 
 
 Viceværtteamet har ligeledes haft travlt. Der har været 

udfordringer i forbindelse med skybrud. Der har været vandskade 
i blok B. Tagpappet er tætnet.  

 Regnvandet fandt også ind i omklædningsrummene. 
 Der vil blive lavet et tag over trappenedgangen for at undgå dette. 
 

Der har været en vandskade i kælderen i blok D. Dette skyldtes 
dog en rørskade. Her vil blive lagt nyt gulv. 
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De små køleskabe giver også udfordringer. Lejerne fylder dem op 
med ikke nedkølet mad, så det varer et par dage at få det kølet 
ned. 
 
Lamelgardiner giver udfordringer, da de alt for let går i stykker. 
 
Terrasserne giver også udfordringer pga. sand og spindelvæv. Vi 
forsøger at forespørge Dan-aktiv om det kan lade sig gøre at få 
rengjort terrasserne også. 
 
Der bliver etableret endnu to cykelskure. Et ved gavlen på blok A, 
og et i hjørnet foran blok D. 
Der står stadig mange cykler i vores cykelskur. Bestyrelsen 
opfordrer endnu en gang til, at man kun har sin cykel til at stå når 
man selv er i sin lejlighed. Der vil hvert kvartal blive fjernet cykler 
som bare står. 
 
På sandarealet ved varmepumpeanlægget bliver der lagt sten. 
 
Lejlighedsnumrene på trappeopgangene bliver opsat med sorte 
bogstaver og tal snarest.  
 
ApS og ejerforeningen holder et fælles møde i oktober.   
 
Bestyrelsen arbejder stadig på ideer til sandarealet, og 
borde/bænkesæt ved pool-området, og aftaler snarest et møde. 
 
 

Ad. 5. Lejlighed nr. F 203 og D105 er solgt. Vi ønsker de nye ejere 
velkommen. 
 
 

Ad. 6. Vi har fået en guide i forhold til vores forsikringer fra Danland. 
Else redigerer den, så alle vi ejere kan forstå at læse den. 

 
 
Ad.7. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 9/10 kl. 17:00. 
 
 
 
  
 
 
     Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


