
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.127, den 19. juni 2018 i Bønnerup. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, Kim Mikkelsen, Else Høj, Jens Erik Brøgger, Nerisa 
Pedersen, Lykke Laursen, Flemming Jakobsen, Lars Karmark, Mette Karmark. (afbud fra Else Høj). 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af seneste referat. 
 
2. Malerarbejde 
 
3. Mails fra ejere. 
 
4. Bordet rundt. 
 
5. Salg af lejligheder. 
 
6.  E.v.t. 
 
7. Næste bestyrelsesmøde. 
 
     
                
 

 
 
 
 
Ad. 1. Referat nr. 126 blev endeligt godkendt. 
 
Ad. 2. Niels Bach og Peter Nees har foretaget gennemgang af malerarbejdet 

sammen med maleren. Arbejdet ser fint ud. 
 
Ad. 3. Vi har modtaget mails fra nogle ejere. Disse mails er besvaret. Vi 

henviser til ejerforeningens hjemmeside. 
 
Ad. 4. Nerisa og de øvrige ansatte i receptionen får fra tid til anden stillet 

mange spørgsmål fra ejerne i forhold til vores booking. 
 Hvorfor forsvinder der nogle gange en reservation?  

Det kan være på grund af manglende betaling fra lejer, hvorved 
reservationen bliver slettet. 



 – 2 – 13. august 2018  

I øvrigt prøver man på at opfylde lejernes ønsker. Det kan være fordi 
man er en gruppe, og derfor gerne vil have lejligheder ved siden af 
hinanden, eller at man gerne vil have en lejlighed, hvor man kan have 
sin hund med. Er der ovn eller mikroovn? Lejerne har mange ønsker, og 
vores reception prøver på bedste vis at opfylde lejernes ønsker. 
De ejere som ikke har haft den bedste udlejning i sommerperioden, vil 
blive tilgodeset i efteråret, så alle ejere har haft en nogenlunde ens 
lejeindtægt. 
 
Kim oplyser, at vores restaurant og Lykke samarbejder om annonce i 
avisen vedr. menu, åbningstider osv. 
Der er kommet nyt græs på vores hockey- og fodboldbane. 
Vores trailer er blevet synet og omregistreret til ApS. 
Den gamle brugsretsaftale er blevet erstattet af den nye på vores 
hjemmeside. 
Roberto arbejder på tilbud fra ”Varme-kontrol” i forbindelse med ny og 
energirigtig varmepumpe. 
 
Gitte opfordrer til at man skriver ens lejlighedsnummer på de cykler 
som står i cykelskuret. Vi opfordrer endnu engang til, at man tager sine 
cykler med hjem, når man ikke selv opholder sig i sin lejlighed. Der skal 
gerne være plads til lejernes cykler. 
Gitte gjorde opmærksom på vores kommende arbejdsdag den 8. 
september. Jens Erik har ferie på dette tidspunkt, men kommer med 
forslag til arbejdsopgaver, og sørger for at vi har de fornødne værktøjer. 
Lars lægger opslag på hjemmeside og på vores facebookprofil. 
 
Jens Erik kunne fortælle, at de nye pålagte græstæpper er uden plastik 
mikrofibre. 
Der er blevet repareret en dampgenerator. Minigolfbanen er 
gennemgået, og et ståltårn er repareret. En defekt cirkulationspumpe i 
fyrrekælderen er blevet udskiftet.  
Ejere har efterspurgt hovedrengøring. Dette kan ikke lade sig gøre fra 
den 1. juni til og med den 31. august. Det er der ikke tid til. 
 
Niels kunne oplyse, at der vi bliver sendt rykkere ud til de få som 
skylder penge, og at økonomien ser fornuftig ud. 
 
 

Ad. 5. E. 121 er solgt pr. 1/7-18. 
 F. 206 er solgt pr. 1/8-18. 
 De nye ejere bydes velkommen. 
 
Ad. 6. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 28. august kl. 17.00 i 

Bønnerup. 
 
 
 
 
    Ref. Mette Karmark 


