
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
Ordinær generalforsamling nr. 18, den 23. marts 2019 i Bønnerup. 

  
 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent.  

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 Forslag 1. Etablering af aflåste skure. 

6. Valg af bestyrelse for 2 år. 

På valg er. Mette Karmark A105, Gitte Strangholt A103, Niels 
Bach E213. (Alle modtager genvalg). 

7. Valg af suppleant for 2 år. 

 På valg er Else Høj A219. (Modtager genvalg. 

8. Valg af revisor. 

9. Evt. 

 

 
___________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 



 – 2 – 28. marts 2019  

 
Ad. 1. Valg af Dirigent.  
 

Advokat Christian Anker Hansen blev valgt som dirigent 
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at dagsordenen var i 
overensstemmelse med gældende vedtægter. 
 
Christian bød generalforsamlingen velkommen, og en særlig 
velkomst til Michael Helding fra Best Green. 
 
 
 

Ad. 2. Formandens beretning.  
 

Vores bestyrelsesformand Peter Nees aflagde en flot beretning 
om årets gang nu også med billeder. (Beretningen er vedlagt referatet 

som bilag). 

 
Christian orienterede om, at en ejer har stillet spørgsmål om 
proceduren omkring beslutningen om etablering af vores 
nærvarmeanlæg. Den pågældende havde bemærket, at 
bestyrelsen ikke havde haft bemyndigelse til at disponere, at der 
ikke var indhentet flere tilbud og at projektet ikke skulle være 
godkendt af medlemmerne. 

  
Formanden oplyste hertil, at bestyrelsen altid gør det yderste for 
at varetage foreningens interesser”. 
 
Efter at bestyrelsen har afholdt ejer-møde den 3. oktober 2018. 
hvor bestyrelsen blev bedt om at arbejde videre med projektet. 
Her blev det belyst, at man har undersøgt markedet og, at der er 
indhentet 3 tilbud fra OK, Fjordblink og Best Green, hvoraf Best 
Green blev valgt. 
 
Der blev stillet flere spørgsmål i forbindelse med beretningen. 
Heraf kan nævnes. Hvornår bliver de rustne cykler fjernet fra 
cykelskuret. Må cyklen kun holde der når man selv er der? Her 
kan henvises til referat af bestyrelsesmøde nr. 132. 
 
Arbejdes der på at løse problematikken i forhold til sandarealet? 
Dette emne er tit til debat. Vi har forsøgt med tungsand, men 
uden ønsket resultat. Det er en problematik bestyrelsen har stor 
fokus på, og er der ejere som har gode ideer, byder bestyrelsen 
det meget velkomment. Det er et problem som vi vil arbejde på i 
løbet af året. Det er en dyr investering at ændre sandarealet, men 
også en meget tidskrævende opgave for pedelteamet.  
 
En ejer nævner, at nærvarmeanlægget støjer for meget, hvilket 
han ikke kan leve med. Samme ejer påpeger også, at vi skal 
sørge for at få lavet ny BBR, og at man muligvis kan få billigere 
EL. Niels Bach er i gang med at få rettet i BBR, dog er det nok 
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ikke muligt at få billigere EL. Elforbruget til varmepumpen betales 
af Best Green. 
 
 
Michael Helding fra Best Green kunne fortælle, at der er mulighed 
for at dæmpe støjen fra varmepumpen. Dels kan der sættes 
støjskærme op, og der kan sættes støjdæmpende hætter på 
ventilatorerne øverst på pumpen. Best Green lover at alle 
formalia overholdes. 
Og har man spørgsmål, er man altid velkommen til at kontakte 
Best Green. 
Dette blev taget til efterretning og godkendt. 
 
 
 
  

Ad. 3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab. 
 
 Niels Bach fremlagde og gennemgik regnskabet for det 

forgangne år. 
  
 Det kunne konstateres, at der ikke var revisorpåtegninger. 
 

Christian orienterede om, at en ejer har stillet spørgsmålstegn 
ved, om regnskabet er misvisende eller forkert og om revisor har 
haft de rigtige oplysninger.  Eksempelvis blev det påpeget, at der 
var tvivl om, hvorvidt foreningen havde købt en varmepumpe. 
Hertil kom oplysninger om elforbrug samt varmekontrol. 

  
Ligeledes var der et ønske om at få redegjort for, hvorfor 
omkostningerne til varme var steget i et år, hvor der har været 
varmere end normalt samt en orientering om tilbageførslen af et 
beløb på DKK 45.893 vedrørende varmeanlæg”.  

 
Niels forklarede, at ejerforeningens investering omfatter tilslutning 
af varmepumpeanlæg. Investeringen er betalt og forventes 
afskrevet indenfor 3-5 år. 

  
Foreningen har ikke købt nogen varmepumpe. 

  
Med hensyn til udgiften til varmekontrol vedlægges kopi af 
arbejdsbilag. 

  
En højere varmeudgift må kunne henføres til, at lejligheden er 
anvendt mere end normalt. 

  
Bestyrelsen følger nøje forbruget efter omlægning fra olie til gas. 
Som det ser ud synes beslutningen at være meget 
tilfredsstillende”. 

 
 Bort set fra én ejer godkendte generalforsamlingen regnskabet. 
 (Regnskabet er vedlagt referatet som bilag). 
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Ad. 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende 

år. 
 

Niels Bach fremlagde og gennemgik budgettet for det kommende 
år. 
 
Der er lavet hensættelser på 75.000 kr. til fælles installationer. 
Dette fordi man kan forvente udskiftning af gamle rør i vores 
lejligheder. Ligeledes forventes det, at der jævnligt skal 
vedligehold på bygningerne i forhold til maling og reparation af 
trapper mm. 
 
Der arbejdes på en billigere løsning i forhold til vores 
fællesantenne. 
 
Generalforsamlingen stillede spørgsmål til det fremlagte budget. 
 
Hvorfor skal vi yderligere opkræves penge fra Reno Djurs privat? 
Dette spørgsmål er tidligere rejst. Bestyrelsen har tidligere rettet 
henvendelse til Norddjurs Kommune, og denne regning kan ikke 
ændres.  Dette fordi vi har sommerhusstatus, og på samme måde 
skal betale til genbrugspladsen. 
 
Så derfor anbefaler bestyrelsen, at man skal bruge 
genbrugspladsen når man skal af med møbler og andet større 
affald. 
 
 
Det er alt for dyrt, at bruge vores containere til storskrald. Og ud 
over dette bliver containerne alt for hurtigt fyldte, så der ikke er 
plads til det almindelige husholdningsaffald. 
 
Generalforsamlingen godkendte budgettet for 2019. 
(Budgettet er vedlagt referatet som bilag) 
 
 

 
Ad. 5. Behandling af indkomne forslag. 
 
 Peter Nees introducerede forslaget om etablering af aflåste 

skure.  
 
 Generalforsamlingen summede lidt omkring forslaget. 
 Forslaget blev ikke vedtaget. 
 Der var 13 stemmer for, 47 imod og 19 hverken eller. 
 Afstemningen blev foretaget i henhold til fordelingstal. (Bilag 

vedlægges referatet. 
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Ad. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 
 
 Alle blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. 
 
. 
 
Ad. 7. Valg af suppleant for 2 år. 
 

Else Høj blev genvalgt til bestyrelsen for 2 år. 
 
 

 
Ad. 8. Valg af revisor. 
 
 Deloitte blev valgt som revisor. 
 
 
 
Ad. 9. Evt. 
 
 Niels Bach oplyste til nye ejere, at det ikke er nødvendigt at tegne 

egen indboforsikring. Ejerforeningen har tegnet forsikring hvor der 
er en selvrisiko på 7.000 kr., og Dan-land har en indboforsikring i 
forbindelse med udlejning gennem Dan-land, hvor selvrisikoen 
beløber sig til 1.000 kr. 

 
 Nerisa Pedersen kunne oplyse, at man forhandler 

afregningspriser med Dan-land, i forhold til lejlighedernes stand. 
 
 De fleste ejere er blevet bekendt med at skifte udsugninger i 

badeværelser. Kontakt Jens Erik Brøgger i forbindelse med 
udskiftning. 

 
 Kan endevæggene isoleres udefra? Nej. Dette skal gøres indefra. 

Kontakt Jens Erik for yderligere information. 
’ 
 Hybenbuskene ved blok A bliver ikke klippet ned i år, da de fleste 

af ejerne i denne blok ikke ønsker dette. 
 

Stor tak til Michael Helding fra Best Green for deltagelse på vores 
generalforsamling, og indvielse af anlægget. 

 Michael Helding takkede også for invitationen, og forsikrede om, 
at der stadig bliver arbejdet på at finjustere anlægget, og 
nedbringe støjen. Ydermere opfordrede han ejerne til at kontakte 
ham i forbindelse med de spørgsmål man måtte have.  

 
. 
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     Ref. Mette Karmark 

  
 
 
  
 


