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1. APS, hvor er vi henne? (Roberto) 
2. Økonomi (Roberto og Poul Erik) 
3. Restaurant (Torben og William) 
4. Personale (Torben og William, måske Roberto?) 
5. Teknik, legeplads og svømmehal (Kim) 
6. Brugsretsaftale (alle) 
7. Evt 

Ad.1 Handlen er nu helt på plads. Refusionsopgørelsen er afsluttet. Tilbage står en regning fra advokaten og 
sikkert også lidt fra revisor, som sikkert overflyttes til årsrevision. 

Vi mangler at afregne vand for 2015. Måler kontrol er først i løbet af februar. 

Bogholderiet er i drift. På nær en lejlighed har betalt brugsret/husleje. Vi har ca 250.000 på konto minus løn 
for januar på små 20.000. Løn køres på Danløn hos Deloitte, hvor både APS og ejerforening er registreret 
som arbejdsgivere. 

Ad. 2 Økonomien ser ud til at følge vores budget, flere, bla. forsikring og løn, ligger dog under budget. Det 
ser ud til at vi får et lidt større overskud end beregnet, så der bliver nok råd til både maling og legeplads. 
Refusionsopgørelsen blev gennemgået. 

Ad. 3 Torben og William redegjorde for ansøgningsrunden. Der er ikke kommet nogen respons på vores 
opslag. Det er vigtigt at vi får kontakt med eventuelle interesserede, så det er os (APS) de taler med. Vi 
forlænger ansøgningsfristen. William har nogle følere ude hos HORESTA. Det søskende par som havde 
fundet vej til os via en fisker, var sprunget fra. Rygterne går på at de selv starter noget andet i Bønnerup. 
Alle ligger hovederne i blød og spreder budskabet. 

Ad. 4 Vi har lidt udfordringer med personale. Nogen tror stadig de er ansatte ved udlejningsselskabet, og 
arbejder for dem. Vi aftalte at vi efter ejerforeningens generalforsamling skulle lave nogle MUS samtaler 
samt et personale møde. Ansættelseskontrakter er underskrevet. Det blev drøftet om vi skulle finde en 
overlapning til JEB, så vi ikke pludselig står uden vicevært.  

Ad. 5 Forsikringerne er på plads. Det blev Alm Brand. Vi skal betale 27% af totalbeløbet incl bestyrelses 
ansvarsforsikringer, som vi ikke kender det helt nøjagtigt beløb på endnu.  

Vi har en legeplads som ikke er lovlig. Den rives ikke ned før vi har en plan på en ny. Enighed om at vi skal 
finde penge til en ny. Der var et ønske om en fast bænk på legepladsen. Kim indhenter priser.  

Maling af bygning skal gøres i år. Når der skal males skal vi have dør og vinduer skiftet i sydvendt gavl hos 
JEB. Kim og JEB finder priser.  

Trailer skal synes og omregistreres. Kim undersøger om traileren er omregistreret. 

Svømmeklub, JEB er ved at lave kontrakt med svømmeklubben. Prisen bliver den samme som sidste år. 
Kim/Roberto tjekker det sidste af og laver færdig kontrakt. 
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Vi har ikke en aftale med Ranum Automater. JEB vil ikke stå for at fylde vekselautomat. Der skal laves en 
procedure omkring opfyldning, da det tit og ofte er mange penge vi taler om. William tager kontakt til 
Ranum og andre, bla. for at undersøge om der er kommet andre betalings- og veksel metoder/teknologier, 
samt undersøge om priserne er de rigtige. Kim tager snak med JEB omkring procedure for opfyldning, altid 
2 personer afsted. 

Ad. 6 Brugsretsaftale skal startes forhandling nu. Vi er så småt i gang, men forventer ikke at have oplæg klar 
før ultimo 2016 – primo 2017. Den skal kunne fremlægges på generalforsamlingerne i 2017. 

Ad. 7 Der blev talt om løst og fast. Hvem vil med i ejerforeningens bestyrelse? JMM går af og der skal en ny 
ind. Vi har en plads i EF bestyrelsen.  

 

Mvh. Kim  


