
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.128, den 28. aug. 2018 i Bønnerup. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, William M. Christensen, Jens Erik Brøgger, Nerisa 
Pedersen, Lykke Laursen, Else Høj, Lars Karmark, Mette Karmark. (afbud fra Flemming Jakobsen). 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af seneste referat. 
 
2. Gennemgang af oplæg til nyt varmeanlæg. 
 
3. Malerarbejde. 
 
4. Mails fra ejere. 
 
5. Bordet rundt. 
 
6.  Salg af lejligheder. 
 
7. Evt. 
 
8. Næste bestyrelsesmøde. 
 
    

 
 
 
 
Ad. 1. Referat nr. 127 blev endeligt godkendt. 
 
Ad. 2. Peter Nees deltog forud for bestyrelsesmødet i et møde med 

arbejdsgruppen i vores ApS, som har til formål at arbejde med en ny 
løsning til et energibesparende varmeanlæg. 

 Arbejdsgruppen har lavet et stort arbejde, og har fået flere spændende 
tilbud. Arbejdsgruppen arbejder videre med et tilbud fra Best Green, 
som vil give ejerne nogle gode besparelser på omkostningerne til vores 
vand- og varmekilde. En mere miljøvenlig løsning. 

  
 Dette kræver naturligvis en større investering, og ligeledes kræver det 

også et juridisk overblik. Bestyrelsen er selvfølgelig positive i forhold til 
at kunne spare penge, og over, at vi ville kunne promovere os selv som 
et ”grønt” feriecenter. 
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 Det skal også undersøges, hvad vi vil kunne få i energitilskud. 
 
Bestyrelsen vil gerne invitere alle ejere til informationsmøde onsdag 
den 3. oktober kl. 19.00 i Bønnerup. Der vil blive udsendt materiale i 
god tid. Vi glæder os til at se jer. 

 
 Et rigtig godt oplæg, som vi glæder os til at arbejde videre med. 
 
Ad. 3. Nu skulle reparationer og udbedringer af malerarbejdet på vores flotte 

center være næsten afsluttet Feriecentret fremstår rigtig flot, og alle 
vores lejere igennem sommeren har været meget tilfredse. 
Malerarbejdet ser umiddelbart flot ud, så hvis der, mod forventning, 
skulle være lidt der mangler, så bedes I melde det til ejerforeningens 
hjemmeside, hvorefter man vil se på det. 

 Forbedringerne vil blive udrettet i foråret 2019. 
 Der vil blive etableret vedligeholdelsesfrit sort poly-betonflise på vores 

gelændere ned til vaskeri og legerum. 
 
Ad. 4. En ejer som bruger en anden operatør end Danland, har klaget over 

servicen i vores Reception. 
 Vi vil gerne gøre opmærksom på, at ejerforeningen har fået 

bemyndigelse til at samarbejde med Danland. Vores 
receptionspersonale er ansat af Danland, og man kan ikke forvente 
nogen som helst service fra receptionen, hvis man lejer ud gennem 
andre operatører. Det være sig udlevering af nøgler, nøglebrikker mm. 

 Vi har erfaret at nogle af de lejligheder som bliver lejet ud via andre 
operatører ikke er i særlig god stand, hvilket giver receptionen store 
udfordringer. Personalet i receptionen giver en rigtig god service, og vil 
gerne have at vores feriecenter har det bedste ry. Det er rigtig træls at 
lejere, som har lejet gennem andre operatører, føler, at de har fået en 
dårlig service, og fortæller det til andre. 

 Der vil blive udsendt en skrivelse til de ejere som ikke udlejer gennem 
Danland. 

 
 En ejer har anmeldt en skade på et korkgulv i forbindelse med 

udlejning. Anmeldelsen er sendt videre til Danland, da vi mener at 
skaden henhører under Danland’s indboforsikring. 

 
 En ejer har stillet spørgsmål omkring vores trailer. 
 Svaret er, at ApS ejer traileren. Den er synet og indregistreret i vores 

ApS. 
 Bestyrelsen er ærgerlig over, at skulle bruge tid på besvarelse af et 

sådant spørgsmål. 
 

Ad. 5. JEB kunne oplyse, at det har været en kanon sommer. Glade gæster, og 
et fyldt feriecenter. 

 Der har været stor travlhed hos personalet. Udfordringer, og 
udskiftninger af div. materiel. 

 Men på grund af et dejligt arbejdsklima kollegerne imellem har alt 
fungeret. 
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 Jens Erik holder en velfortjent miniferie, men er tilbage til vores 

arbejdsdag den 8. sept. TAK Jens Erik. 
 
 Desuden kan det oplyses, at alle frysere i lejlighederne er blevet 

afrimet. 
 
 William kunne oplyse, at der ikke er afholdt mange møder i ApS. 
 Forventer at holde et statusmøde med vores restaurant, for at følge op 

på sommeren. 
 
 Gitte har noteret sig lidt fejl og mangler. Her kan nævnes gelænder ved 

trappe fra reception og ned til poolen, og noget manglende beton på 
trapper. 
Bestyrelsen vil besigtige fejl og mangler på vores arbejdsdag. 
 
Vi rundede også lige cykelskurene. Skal vi have et mere? Dette tages op 
på næste bestyrelsesmøde. Om vi skal etablere aflåste skure til 
udlejning, tages op på næste generalforsamling. 
 
Nerisa kunne oplyse, at vores booking-system nu er åbent for udlejning 
i 2019. 
 
Nogle rejseeksperter fra et Hollandsk udlejningsfirma har lejet sig ind i 
nogle lejligheder for at besigtige vores feriecenter, med henblik på 
udlejning. 
 
Endvidere kunne Nerisa oplyse, at to ejere ikke har ønsker at få mails 
fra Danland i forhold til den nye persondataforordning. 
 
Niels kunne oplyse at økonomien ser fornuftig ud. 
 
 

Ad. 6. Der er siden sidst solgt 5 lejligheder. 
 E. 120 
 E. 121 
 E. 124 
 E. 108 
 F. 206 
 Vi ønsker alle de nye ejere velkommen. 
 
 
Ad. 7. Dato for vores næste ordinære generalforsamling fastsættes på næste 

bestyrelsesmøde. 
 
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 3. okt. 2018 kl. 17.00 
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    Ref. Mette Karmark 


