
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 153 afholdt i Bønnerup den 7. juni 2022. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, William Christensen, Else Høj, Jens Erik Brøgger, Lars Karmark, 
Mette Karmark, Gitte Strangholt, Flemming Jacobsen. Afbud fra Nerisa Pedersen og Anne Holm). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1.   Godkendelse af seneste referat.  

2.   Information fra receptionen. 

3.   Mails fra ejere. 

4.   Drøftelse af ”Velkomstbrev til nye ejere”. 

5.   To Do - Liste. 

6.   Bordet rundt.  

7.   Eventuelt. 

8.   Næste bestyrelsesmøde. 

________________________________________________________________________________ 

 
Ad. 1. Referat nr.152 blev endeligt godkendt. 
 
  
Ad. 2. C102, C202, A203 samt E223 er blevet solgt. 
 
 Indekstallet for vores udlejning er 29% større end sidste år pr. 

den 1/6-2022.  
 
 
Ad. 3. Ingen indkomne mails. 
 
  
 
Ad. 4. Velkomstbrevet bliver gennemgået og tilrettet. Efterfølgende 

bliver Velkomstbrevet sendt ud til alle ejere. 
 
   
   
 



 – 2 – 14. juni 2022.  

 
Ad. 5. Gitte Strangholt har lavet et flot udkast til vores ”To Do -Liste”. 
 Der er fulgt op på, hvad der er blevet lavet, og på de ønsker vi 

har for fremtiden. Det er et rigtig godt arbejdsredskab til brug for 
fremtiden. 

 I lyset af verdenssituationen er vi enige om ikke at gå i gang med 
større tiltag i form af større udbedringer. Priserne på materialer 
som f.eks. træ er alt for dyre lige nu. Så det ellers hårdtrængte 
hegn mm. må vente. 

 Det blev besluttet at græstæppet på fodboldbanen udskiftes. Det 
er for farligt, og for ringe. 

  
 
Ad. 6. Jens Erik Brøgger kunne oplyse, at vi har haft reparatør på vores 

udvendige pool, da den mistede vand. 
Der er blevet etableret en trærist ved brusebadet i forbindelse 
med vores udendørs pool. 
Der er blevet plantet nye bøgehække, der hvor de gamle var gået 
ud.  
Den årlige gennemgang og reparation af malerarbejde er udført, 
dog ikke på altaner og terrasser. 
Afstribning af P-båse afventer vejr og vind. 
Huller i asfalt bliver repareret. 
Der bliver indkøbt flere barnesenge. 
Billardbordene renoveres eller udskiftes. 

   
 
 
Ad.7. Endnu engang henstiller vi til, at man tilbagestiller sit TV til 

udgangsopsætningen, når man har brugt sin chromecast og 
forlader lejligheden. Dette for at spare evt. lejere for 
startproblemer – og i den forbindelse også personalet for mange 
udrykninger.  

 
Og husk nu også at få fjernet cyklerne fra cykelskurene, så der er 
plads til vores gæster. 

 
  
 
Ad. 8. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 24 august 2022 kl. 17.00. 
   
  

Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


