
 
 
 
 

 
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 124, onsdag den 21. februar 2018 i Bønnerup. 
Delt. Lykke Laursen, Niels Bach, Flemming Jakobsen, Gitte Strangholt, Poul Erik Andersen, Peter Nees, 
Else Høj, Jens Erik Brøgger, Nerisa Pedersen, Mette Karmark 
 
Dagsorden: 
 
 

1.          Godkendelse af seneste referat. 
  

2.          Mails fra ejere 
                                      

3.          Siden sidst 
  

4.          Generalforsamling forberedelse  
 
5.          Nyt fra APS 

  
6.          Bordet rundt 

  
7.          Salg af lejligheder. 

  
8.          Næste bestyrelsesmøde. 

  
9.          Evt. 

                
 

 
 
Ad. 1. Seneste referat blev endelig godkendt. 
 
Ad. 2. Vi har modtaget en mail vedr. referater fra møder i vores ApS. Mailen er sendt vider 

til ApS. 
 
 Vi er blevet kontaktet af en aktivitetsgruppe, som gerne vil i dialog med os. 
 Gruppen forsøger at skabe en maritim aktivitet på Bønnerup Havn. 
 Nerisa tager kontakt til gruppen, da vi er enige om, at denne forespørgsel henhører 

under Danland. 
 

Der er kommet en mail vedr. sand/græs som et punkt til vores generalforsamling. 
Punktet bliver taget op under evt., da indkomne forslag skulle have været bestyrelsen 
i hænde senest den 31/12-2017. 
 
Vi har modtaget en forespørgsel om bruseforhæng og adskillelse af bruserne i 
baderummene. Mailen er sendt vider til ApS. 

  
Ad. 3. Vi har afholdt møde med vores ApS, og er blevet enige om en ny samarbejds-

/brugsretsaftale. 
 
Ad. 4. Vi fik planlagt forløbet af næstkommende generalforsamling. 
 
Ad. 5. Nyt fra ApS. 

Da vores nuværende forpagter af restauranten ikke ønsker at forlænge sin aftale, er 
der lavet annonce til lokalaviserne i vores område. 

 Vi leder med lys og lygte. 



 – 2 – 28. februar 2018  

 
Ad. 6. Udlejningen ser positiv ud. I vinteråbningsperioden har der været 98 udlejninger. Det 

er 28 flere end i 2017 for samme periode. 
 Flere ejere har også benyttet lejlighederne i perioden. 
 
 I forbindelse med vinterferien er der blevet afholdt tøndeslagning, hvor 50 børn 

deltog. Stor succes. (se billeder på hjemmesiden under Nyt fra receptionen ) 
 
 Det nye cykelskur for enden af blok E er næsten færdigt. Der mangler en afslutning på 

taget, cykelholdere samt grus i bunden. 
 Vi henstiller folk til at bruge skuret, så der ikke står cykler under trapperne længere. 
 
 Hvorvidt der skal laves aflåste rum til udlejning for enden af blok A, er uvist. Det 

kræver at der bliver lavet et mere gennemarbejdet materiale. 
 
 Der mangler hegn eller hæk ved blok D. Det er lidt en udfordring med hegn, da 

terrænet er noget kuperet. Vi ser på det efter generalforsamlingen. 
 
 Der bliver som vanligt bestilt blomster til kummer og kasser. 
 
 Der bliver etableret blomsterkummer oven på dækslerne i sandområdet ved blok E. 
 
 Vi har fået etableret gratis fibernet, hvilket fungerer rigtig godt. 
  
 Vi bestiller det vanlige tagtjek. Der er en utæthed i den gamle reception. 
 
 Da vi skal tage afsked med Irene i slutningen af juni, har vi ansat Lisbeth i 

servicefunktionen. Hun starter den 26/3, så hun bliver oplært inden Irene stopper. 
 
 Vi arbejder på en ny og billigere Tv-løsning. 
 
 På hjemmesiden bliver det gamle pointsystem slettet, da Danland ikke bruger et 

sådant. 
 
Ad. 7. Intet. 
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 13/3-18. 
 
      
 

Ref. Mette Karmark 


