
Referat af bestyrelsesmøde nr.129, den 3. okt. 2018 i Bønnerup. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, Else Høj, Jens Erik Brøgger, Nerisa Pedersen, Lykke 
Laursen, Flemming Jakobsen Lars Karmark, Mette Karmark. (afbud fra William).  

Dagsorden: 

1. Godkendelse af seneste referat.

2. Mails fra ejere

3. Bordet rundt. (Ultrakort).

4. Salg af lejligheder.

5. Hurtig gennemgang/forberedelse vedr. infomøde.

6. Evt.

7. Næste bestyrelsesmøde.

Ad. 1. Referat nr. 128 blev endeligt godkendt. 

Ad. 2. En ejer har sendt en mail vedr. servicen i receptionen. (se referat nr. 128 
ad. 4). Ejeren har tidligere sendt samme mail. Mailen er besvaret både 
af Nerisa og Rolf fra Danland. 

Endnu engang har en ejer stillet spørgsmål vedr. vores trailer. Mailen er 
besvaret på vores hjemmeside. 

En ejer har sendt en mail. vedr. malerarbejde på terrasse.  
Byens Maler bliver kontaktet, og der vil blive foretaget gennemgang til 
foråret.  
Vi skal regne med, at der fremadrettet vil være løbende vedligeholdelse 
af maling. 
Jens Erik Brøgger har maling til at stå, så hvis man selv ønsker at male er 
man velkommen til at hente maling og låne en pensel.  
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Ad. 3. Nerisa kunne oplyse at Danland ikke har modtaget en eneste 
reklamation i forbindelse med udlejningen på vores feriecenter. Fra den 
1. januar og til nu har der været 2059 ophold.
Så i forhold til dette ligger vi rigtig flot på Danlands liste.
Flot klaret af vores personale, som er professionelle og dygtige til at
håndtere vores gæsters ønsker.
Efterårsferien er snart booket op. I den forbindelse holder vores
Restaurant åbent hele uge 42. (se info på vores hjemmeside).

Der har været problemer med vores damp- og spabad. Jens Erik har 
fået leveret defekte varmelegemer. Der bliver arbejdet ihærdigt på 
sagen. 

Jens Erik kunne oplyse at Prima-net er færdige med arbejdet i vores 
serverrum. Dette fungerer rigtig godt. 
I den forbindelse skal de gamle Wi-Fi koder erstattes med nye. Det er 
vores reception der står for dette, og det forventes at man sender nye 
koder ud til ejerne fra uge 45. 

Peter Nees havde på vores arbejdsdag hørt, at nogen synes det kunne 
være en god ide at lave en ’to do’- liste. Listen kunne bruges til at skrive 
arbejdsopgaver på til brug for vores arbejdsdag, men også til at ejere 
løbene kunne hjælpe med forskellige ting, når man opholder sig i 
Bønnerup. Dette skal selvfølgelig gøres i samarbejde med Jens Erik. 

Ad. 4. Ingen lejligheder solgt siden sidst. 

Ad. 5. Bestyrelsen planlagde forløbet vedr. informationsmødet med Best 
Green. 
Vi lavede en rundspørge omkring bestyrelsens holdning til tilbuddet. 
Summa summarum: Alle var enige om, at det var et godt tidspunkt at 
lave et nyt tiltag. 
Alle var enige om, at det tilbud vi har fået fra Best Green ser fornuftigt 
ud både økonomisk og driftsmæssigt. 
Vi vil alle gerne lave vores feriecenter om til et grønt feriecenter. 

Ad. 6. Fastsættelse af dato og planlægning af Generalforsamling 2019 sættes 
på dagsordenen til næste bestyrelses møde. 

Ad. 7. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 14. nov. 2018 kl. 17:00 i 
Bønnerup. 

Ref. Mette Karmark 

Se referat fra  infomøde med  Best Green nedenfor



 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Referat af informationsmøde med Best Green onsdag den 3. okt. 2018.  
 
                

 
 
 
 

To repræsentanter fra firmaet Best Green gav en grundig gennemgang af det tidligere 
fremsendte materiale, og forklarede hvordan anlægget kan etableres på vores feriecenter. 
 
70 interesserede ejere var mødt op. I forbindelse med mødet havde ejerne mulighed for 
at stille spørgsmål, hvilket de også gjorde. Der blev stillet mange og gode spørgsmål, 
hvilke også blev besvaret på professionel vis. 
Bestyrelsen havde fået nogle spørgsmål fra nogle ejere som ikke var tilstede. Disse 
spørgsmål blev også besvaret af Best Green. 
 
Her kan nævnes: 
Hvad hvis Best Green går konkurs?  
Hvorfor skal der stadig bruges olie? 
Hvor meget støjer varmeanlægget? 
Kan anlægget tåle frost, og hvad med salt fra havet? 
Hvor lang er levetiden på et sådan anlæg etc.  
 
Da repræsentanterne var færdige med deres oplæg, blev de bedt om at forlade lokalet, så 
ejerne kunne komme med deres synspunkter. 
 
Bestyrelsen orienterede om, at andre muligheder tidligere er undersøgt. Jordvarme duer 
ikke i Bønnerup, da det er sandstrand som ikke kan varmes nok op. Solfangere giver et 
for dårligt resultat. 
 
Bestyrelsen har undersøgt om Best Greens resultater er gode, der hvor de har etableret 
varmepumper, hvilket de er. 
 
Ejerne var meget positive, og bestyrelsen blev da også rost for tiltaget. Der blev givet 
udtryk for, at det kunne være dejligt med et ”grønt” feriecenter, og at det er det rigtige at 
gøre.   
 
Ved håndsoprækning tilkendegav alle fremmødte ejere, at bestyrelsen arbejder videre 
med projektet. Vi forventer at sætte projektet i værk i uge 43. 
I forhold til det udsendte materiale/tilbud har vi forhandlet os frem til et afslag i prisen 
på 26.000. kr. 
 
 

Ref. Mette Karmark 
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