
Formandens årsberetning 2018 – Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand  

 

Jeg har æren af at præsentere Ejerforeningens årsberetning. I år vil vi udvide vor præsentation med noget 
for øjnene, nemlig billeder for at underbygge beretningen. 

Vi skal igennem følgende: 

*Årets gang – herunder hvad Ejerforeningen har bedrevet i årets løb. 

*Udlejningen – Positive tilkendegivelser fra Danland + lejer tilfredshed. 

*Feriecentrets nye varmekilder. 

*Hvad vil Bestyrelsen have fokus på frem mod næste generalforsamling i 2020. 

*Tak for året og indlevende stærk indsats. 

*Opsummering 

Årets gang. 

Hermed første årsberetning fra min side som formand. 2018 har været et spændende år, med en fantastisk 
sommer ……. desværre kan jeg som formand ikke tage æren for det gode vejr  

Ejerforeningens bestyrelse har været samlet til en del bestyrelsesmøder i det forgangene år, hel nøjagtig 8 
stk. Derudover har der være infomøder og 2 møder med APS’et. Hyggeligt er det i hvert fald. 
 
Vi som ejere af en lejlighed her i Feriecenter Bønnerup Strand, har hver vores grunde til, hvorfor vi netop 
har en lejlighed her. Der er også mange forskellige holdninger til, hvordan vi ønsker vores center skal være 
og drives. Jeg ser det personligt sådan, at de ønsker og meninger man har omkring centret, er en 
demokratisk proces, hvor de yderste meninger på linjen kun vil blive til noget, hvis de formes gennem det 
store flertal. Herved opnår vi det resultat som er mest dækkende for flertallet. Der kan selvfølgeligt være 
undtagelser, men I som medlem af ejerforeningen, skal have tillid til, vi som bestyrelse, kun ønsker det 
bedste for vores center og dets ejere.  
Den tillid er også det jeg overordnet har oplevet i årets løb. 



 

 
 

Året 2018 startede med, at et af centrets nabogrunde skulle have renset jorden for olie og tjære, hvilket 
resulterede i, vi fik nyt flot stakit omkring P-pladsen ved hovedindgangen….endda ganske gratis. 

 

 
 

I februar fik vi etableret vores cykelskur. Cykelskuret er tiltænk, at er man på ferie i sin lejlighed, eller at 
man har feriegæster boende i sin lejlighed, skal der være mulighed for at opbevare sin cykel der, under sin 
ferie. Kan se på skuret, at nogle ejere mener, cyklerne kan stå der hele året……endda uden at blive 
benyttet. Sørg nu for ikke at optage pladsen i skuret, hvis du som ejer ikke selv er i lejligheden, så andre 
også kan få plads til deres cykel, og samtidig kan vi holde resten af centrets område fri for tilfældig 
parkerede cykler. 



 
 

Hen mod sommerferien var Byens Maler også i gang med at udbedre og reetablere facademalingen. Der vil 
også være lidt arbejde for Maleren i 2019. 

 
Hockeybanen og boldbanen er blevet renoveret med blandt andet nyt kunstgræs, så alle vore lejeplads- og 
aktivitets områder ser fine og imødekommende ud. 

 
Lige før sommerferien sagde vi også farvel til Irene, som gik på en velfortjent efterløn, efter mange års tro 
tjeneste hos os i feriecentret. 



 
 

Årets helt store tiltag i feriecentret er det nye varmeanlæg. Ejerforeningen havde i processen indhentet 
tilbud fra 3 udbydere, OK, Fjordblink og Best Green. Efter vores velbesøgte ejer-informationsmøde i 
efteråret, hvor alle fremmødte deltagere gave ”tommeltot op” til etablering af varmepumpeløsningen, gik 
processen stærkt, og allerede i december var anlægget i gang. Efter ca. 2 måneders tilpasninger, og 
justeringer, sikrer det nye varmeanlæg os nu en dejlig varme, og ikke mindst en stor årlig besparelse i årene 
fremover. Det skal lige siges, at vi slet ikke har oliefyr på centret mere, da vi i samme omgang har fået et 
gasfyr som backup-varmekilde. 

 

Der er 2 ting der ligger bestyrelsen på sinde, som vi gerne vil at ejerne tænker over og efterfølger.  

 

*1 Vi har en restaurant i centret, som er vigtig for os, specielt i forbindelse med at øge interessen for et 
ferieophold i feriecentret. Støt op omkring restauranten…….inviter konen eller manden, ja hele familien til 
middag …….kan kun sige, at de gange jeg har været der, har det smagt dejligt, og jeg er blevet godt mæt  
 

*2 I Dayz´s tid var der påbud om ikke at sætte til-salg og udlejningsskilte på døre og vinduer, blandt andet 
for ikke at skabe forvirring for centrets lejere, men også for at have et rent, pænt og ensartet udseende på 
hele centret. 



Dette påbud er stadig gældende, selv om Feriecentret nu er i Danland regi. 
Der er ikke krav om Danland skal leje jeres lejlighed ud, MEN der må ikke skiltes med andre 
udlejningsoperatører på døre, vinduer og facader. 

 

Udlejningen. 

Vores samarbejde med Danland fungerer meget tilfredsstillende, og der har været 112 tilmeldte lejligheder 
til udlejningen gennem Danland i 2018. Der er plads til flere udlejere, så hold jer ikke tilbage. 
Antallet af udlejninger er steget fra 2017 til 2018...... fra 2040 bookinger (8409 dage) til 2385 bookinger 
(9050 dage, indeks 108) i 2018…..altså en stigning på 651 dages udlejning. 
 
Vores feriecenter er til stede på de fleste feriesalgskanaler. Det vil sige på web-portaler, rejsebureauer og 
turoperatører. De fleste bookinger, kommer fra bl.a.: Ældre Sagen, COOP, google AD Words, Feline, FDM, 
Folkeferie, Smyril Line, Color Line, Sembo og den helt store leverandør af bookinger til os, er Pharaos Reizen 
fra Holland. 
 
Der bliver hvert år udført lejertilfredshedsundersøgelser, og her ligger vi ofte langt over lands- 
gennemsnittet hos Danland centre. ( *Se lejertilfredshedsundersøgelse  nederst ) 

Feriecentrets nye varmekilder. 
 

 

Jeg synes at vores nye varmesystem skal have nogle ekstra ord med på vejen. Der har været en 
indkøringsfase, men nu kører det.  
Vores nye varmesystem er ”Nærvarme”. Nærvarme er varme produceret på luft til vand varmepumper. 
Ejerforeningen har betalt etableringen, men anlægget er ejet af Best Green. Der er i første omgang tegnet 
en lang kontrakt (11 år) med Best Green. Best Green overvåger anlægget 24/7 og har påtaget sig ansvaret 
for driften, samt det løbende vedligehold. Det betyder for os, at vi har en vedligeholdelsesfri varmeløsning, 
med høj forsyningssikkerhed, lave varmepriser, hvor vi kun betaler for det forbrug der er brugt….ingen 
spild. 



Ud over gevinsten med meget lavere varmepriser, er det et grønt system og meget miljørigtigt. Da vi også 
har skiftet backup-oliefyret ud med gas, har vi også her sikret os en meget grønnere, og mindre 
forurenende varmeløsning for centret 
 

Hvad vil bestyrelsen have fokus på mod næste generalforsamling i 2020. 
 
Frem mod næste generalforsamling, vil vi i bestyrelsen blandt andet have fokus på forsat forskønnelse af 
centret, så vi og vore gæster får de bedste indtryk og oplevelser, når vi opholder os i vores dejlige 
feriecenter. Vi er allerede i gang med en *ny trappe til indendørs poolen, og etablering af nogle 
*kurvemøbler og kunstige planter for forskønnelse området nede ved poolen.  
Håber også på *udskiftning af vaske i omklædningsrummene i løbet af året. Vi skal forsat have et 
samarbejde med Byens Maler, og have malet mere på udvalgte steder. Vi kikker også på afgrænsningerne 
ud mod vores naboer, og om der hen af vejen skal *skiftes mere stakit, dog i etaper, da det ikke er helt 
billigt. *Sandbedet vil også få en vis opmærksomhed, og dette af flere grunde. Viceværtteamet bruger 
mange ressourcer på sandet og ikke mindst fjernelse af sandet i omgivelserne og på vores terrasser. 
Derudover slider det flyvende sand på centrets døre, vinduer, glasvægge ved pool, og malingen flere 
steder.  
Der er nok at tage fat på, men kom endeligt med ideer og/eller ønsker på forbedringer, så vi kan behandle 
det efter bedste evne. 

 

Tak for året og indlevende en stærk indsats. 

Der skal lyde en stor tak til centrets omdrejningspunkt, nemlig receptionen. Her har Nerisa og Kirsten, samt 
deres unge medhjælper styret løjerne, og altid med et smil har de hjulpet Feriecentrets lejere og ejere. Ikke 
en opgave er for lille eller for stor. Dejligt at følge jeres ihærdighed, og måden I udfører jeres arbejde på. 
Jeg er sikker på, at der er mange børn som har moret sig super godt over en omgang tøndeslagning, 
udskæring af græskar, påskeægsjagt eller andre tiltag i de travle udlejningsperioder. 

Vicevært-teamet imponerer igen. Jens Erik, Lenette og Lisbeth yder en fabelagtig indsats. Centrets ydre og 
indre er altid rydeligt og flot passet og plejet. Derudover har der været rigtig mange ejere, der har bestilt og 
fået udført forårsrengøring af deres lejligheder. 

Jeg har selv 900 m2 grund og 150 m2 hus at passe derhjemme, så det er misundeligværdigt, hvad vores 
vicevært-team kan præstere og opnå her på centrets område.  

Også en stor tak til jer. 
 
Vil dog have lov til at takke Jens Erik en ekstra gang. Ud over de daglige opgaver, kontrol af pool vand og 
meget andet, har du været en meget vigtig brik i etableringen af vores nye varmeanlæg - uden dig havde 
det ikke ”kørt i olie”. Du har formået konstruktivt at samle trådene, både med hensyn til varmepumperne 
og gasanlægget. En stor klapsalve  fortjener du. 



 

 

Vi skal heller ikke glemme at takke os selv. Vi havde fælles arbejdsdag i september måned. På trods af den 
historiske gode sommer i 2018, var der desværre masser af regn dagene op til arbejdsdagen, så mange af 
de opgaver vi havde planlagt blev skrinlagt. Vi fik dog fældet en masse træer og klippet buske til den store 
guldmedalje. Kan selvfølgelig kun udtale mig for mig selv, men jeg hyggede mig max. 
Vi vil glæde os til en ny arbejdsdag efter sommerferien  
Tak til jer som engagerede lejlighedsejere. 

Lars Karmark, også tak til dig. Du driver vores hjemmeside til UG kryds og slange. Vores hjemmeside står 
ultra skarp, og er nem at finde rundt i. 

Til sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne fremhæve et godt og givende samarbejde med APS’et. Dejligt vi har 
fælles fodslag og ønsker, om at drive centret til alles bedste. 

 

Opsummering. 

Det var så dette års beretning fra ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand…nu med billeder. Hvis I ikke 
er faldet i søvn, så er I blevet belært om livets gang i feriecentret det forgangne år, med store og små tiltag 
og forbedringer, og sidst, men ikke mindst, at det er en knaldhammerende god ide at støtte op omkring 
feriecentrets restaurant.  

På bestyrelsens vegne  
Tak for jeres tid og tillid. 

Ses vi til aftensmad i Restauranten?  

 

Formand Peter Nees 

 



 


