
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 150 afholdt i Bønnerup den 12. januar. 2022 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, William Christensen, Else Høj, Nerisa Pedersen, Jens Erik Brøgger, 
Gitte Strangholt, Flemming Jacobsen, Lars Karmark, Mette Karmark. 
.  
 
 
Dagsorden: 

 

1.   Godkendelse af seneste referat.  

2.   Information fra receptionen, herunder salg af lejligheder. 

3.   Mails fra ejere. 

4.   Opfølgning af Covid-19 restriktioner. 

5.   Generalforsamling marts 2022. 

6.   Fremlæggelse af budget 2022. 

7.   Status på nærvarmeanlæg fra Best Green. 

8.   Opkrævning af forbrugsafgifter ved udlejning. 

9.   Bordet rundt. 

10. Eventuelt. 

11. Næste bestyrelsesmøde. 

 

_____________________________________________________________ 

 
 
Ad. 1. Referat nr.149 blev endeligt godkendt. 
  

 
Ad. 2. Receptionen har fået en forespørgsel fra en ejer vedr. reservation 

af grill-hytten. Desværre kan den ikke reserveres, da den skal 
være til rådighed for ejere og lejere. Men den må bruges på lige 
fod med centrets øvrige brugere. 

 



 – 2 – 26. januar 2020.  

 Der er solgt 2 lejligheder siden sidst, og der er 4 lejligheder til 
salg. 

 
 Dansk Folkehjælp har booket lejligheder henover 6 uger. 17 

lejligheder om ugen. 
 
 
Ad. 3. Indkomne mails er behandlet og besvaret. 
   
 
Ad. 4. I forhold til corona-restriktioner fortsætter vi som hidtil, og afventer 

nyt. 
 
 
Ad. 5. Vi er i gang med planlægningen af vores generalforsamling, som 

afholdes den 26. marts 2022. Både ApS og ejerforeningen holder 
generalforsamling samme dag. Danland deltager. Dagsorden 
bliver udsendt snarest. 

 
  
Ad. 6. Budgettet for 2022 blev fremlagt, og blev godkendt af 

bestyrelsen. 
 Vi ser på varmeomkostningerne. 
 
 
Ad.7. Vi har 2 klagesager kørende vedr. støj fra vores varmepumpe. 

Afventer Best Green i forhold til hvad der kan gøres. Der er ikke 
belæg for den ene klage, da støjen er målt til ikke overskride det 
tilladte niveau. 

 
 
Ad. 8. Inden bestyrelsesmødet havde vi besøg af Peter Mortensen fra 

Danland. Et dejligt positiv møde, hvor vi også drøftede 
muligheden for opkrævning af forbrugsudgifter. Danland afregner 
fremadrettet 15 kr. pr døgn til ejerne ved udlejning. 

 
 
Ad. 9. I forhold til GDPR, blev vi enige om at koden til ejerforeningens 

hjemmeside ændres. Nerisa sender ny kode til ejerne. 
 
 Vi har indhenter tilbud på nye hegn ved blok C og D.  
 
 Fliserne rundt på vores arealer vil blive opdateret i nærmeste 

fremtid.  
 
 Vores tage trænger til en renovering. Vi må tage stilling til hvad 

der er klogest. Skal det være en renovering, eller skal vi have nye 
tage.  

 
 Vi arbejder på en bedre opvarmning af vores spabad, der bærer 

præg af forældede installationer. 
 
 



 – 3 – 26. januar 2020.  

 Vi er i gang med at forhandle en kontrakt på plads med den 
lokale svømmeklub. 

 
 Der bliver bestilt puslebord til omklædningsrummet hos herrerne, 

da det gamle er blevet ødelagt. 
 
 Der er bestilt nye solstole til pool-området. 
 
 Der bliver bestilt flere barnesenge. 
 
 Vi kiggede på vores To-do-liste, som er et godt pejlemærke for at 

få gjort det, vi skal have gjort. 
Her kan vi nævne cykler igen igen. Husk at cyklerne ikke må 
opbevares i cykelskurerne, med mindre man selv opholder sig i 
sin lejlighed. Cykelskurerne skal stå til rådighed for vores lejere, 
og ejere. 

 
Forsegling af jern på svalegange kan være en arbejdsopgave på 
vores årlige arbejdsdag. 
 
Der er 100 bestillinger på dynevask.  God ide at få gjort klar til den 
nye udlejningssæson.  
 

Ad. 10. Intet 
 
Ad. 11. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 8/3-22 kl 17.00. 

 
 
 

Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


