
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.132, den 27. februar 2019 i Bønnerup. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Gitte Strangholt, Else Høj, Jens Erik Brøgger, Nerisa Pedersen, 
Flemming Jakobsen Lars Karmark, William Christensen, Mette Karmark. Afbud fra Lykke Laursen.  
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af seneste referat.  

2. Internettet på centret - gæstenet og ejer-net 

3. Mails fra ejere. 

4. 2018 regnskab og 2019 budget 

5. Indvielse af det nye varmesystem  

6. Sidste planlægning af generalforsamlingen d. 23. marts 

7. Bordet rundt. 

8. Salg af lejligheder. 

9. Evt. 

10. Næste bestyrelsesmøde. 

  
 
    

 
 
 
 
 
Ad. 1. Referat nr. 131 blev endeligt godkendt. 
 
Ad. 2. Vi havde besøg af Kim Carstensen fra Primanet for at få afhjulpet 

ejernes problemer med vores internet. 



 – 2 – 06. marts 2019  

 Det er blevet konstateret at vores lejere ikke har problemer med 
internettet. Men at ejerne har. Dette skyldes at vi har et skjult 
netværk til ejerne, hvilket giver problemer. 

 Det blev besluttet at vi dropper det skjulte netværk, således at 
alle logger på samme netværk. Dette vil betyde at vi skal skifte 
kode lidt oftere. 

 Kim, Nerisa og Jens Erik aftaler hvordan og hvornår.  
. 
 
 
Ad. 3. Vi har modtaget 3 mails fra ejere. Det er ikke altid at indkomne 

mails vil blive besvaret via vores hjemmeside. Alle mails bliver 
læst, og bliver behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde. 

 
 Vi har modtaget en mail fra en ejer, som stiller spørgsmålstegn 

ved, om  
 Bestyrelsens bemyndigelse til at etablere vores nye varmeanlæg. 
 
 Bestyrelsen har bemyndigelse til at drive og sikre vores center på 

bedste økonomiske vis. 
 Da vi kunne se, at vi havde et stort olieforbrug, er der blevet 

arbejdet på en bedre og mere grøn løsning med den hensigt, at 
hurtigt at kunne spare en del penge, og på den lange bane spare 
rigtig mange penge. Der blev indkaldt til et møde for alle ejere 
den 3/10-18 hvor 70 lejligheder var repræsenteret. På mødet 
deltog repræsentanter fra Best Green. Firmaet fremlagde en 
yderst fornuftig plan. De fremmødte ejere gav bestyrelsen 100% 
opbakning til at arbejde videre med projektet, og at få det 
etableret så hurtigt som muligt. 

 
Ad. 4. Niels Bach gennemgik regnskabet for 2018 samt budget for 2019.  
 Ovenstående fik bestyrelsens godkendelse. 
 Regnskab og budget vedlægges indkaldelsen til næstkommende 

generalforsamling. 
 
Ad. 5. William og Lykke arbejder på et lille event, da vi synes at vores 

nye unikke varmeanlæg fortjener en lille indvielse. Denne 
happening vil finde sted mellem de to generalforsamlinger.  

 
Ad. 6. Vi finpudsede de sidste detaljer i forhold til generalforsamlingen.  
 Tilmelding, regnskab, budget, indkommende forslag mv. 

udsendes snarest. 
 
Ad. 7. På bestyrelsesmødet den 23. jan. vendte vi problematikkerne i 

forhold til udlejning gennem andre operatører end Danland. Vi fik 
ikke i referatet præciseret hvad man kan- og ikke kan forvente af 
service fra vores reception og vores pedelteam. Det forsøger vi 
hermed: 

 

Som ejer af en lejlighed i Feriecenter Bønnerup Strand, betales 
der brugsret og viceværtsydelser 4 gange årligt, hvilket også 
giver ejerne adgang til vicevært- og delvise receptionsfunktioner. 
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Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand har valgt at bruge 
Danland som operatør, og derfor er det Danland der driver 
receptionen for feriecentret. Det er dermed også Danland der 
betaler driften af receptionen. Receptionen har åben hver dag, og 
i de mest velbesøgte perioder af året endda til ud på aftenen. Det 
sikrer os som ejere, at receptionen er bemandet i åbningstiden. 
Ejerforeningen har lavet aftale med Danland om, at receptionen 
hjælper foreningen med blandt andet udsendelser af 
informationer til ejere, herunder også wifi-koder og lignende. 
Derudover sælger receptionen også opvasketabs, vaskepulver og 
toiletpapir. Receptionen står også for udlejning af bordtennis og 
minigolf samt opfyldning af spilleautomater, alt sammen for 
foreningen. Personalet er altid venligt, og hjælper alle gæster i 
centret med oplysninger om området, hvilke turistattraktioner de 
kan besøge, kort sagt alt det man forventer af en reception i et 
feriecenter. Ligeledes er viceværtfunktionen også for os alle. 

Hvis du som ejer af en lejlighed i feriecentret ikke benytter dig af 
Danland som udlejningsoperatør, men i stedet selv lejer 
lejligheden ud, eller alternativt benytter et andet udlejnings- 
bureau, er der enkelte ting, som receptionen ikke foretager for 
ejeren og ejerens gæster, da det er Danland der betaler. 
Nedennævnte ydelser kan derfor ikke forventes udført: 

 
* Udlevering af nøgle til gæster, hverken i åbningstiden eller i 
receptionens nøgleboks. Det betyder, at benytter man 
eksempelvis Sol og Strand som udlejnings operatør, er det 
Sol og Strand (alternativt ejer) der skal sikre modtagelse af 
gæsterne til lejligheden. 
* Ingen udlån af adgangsbrikker til svømmehal og 
motionslokalet. Disse brikker sørger ejer selv for er 
tilgængelig for deres gæster. 
* Gæsten i lejligheden kan ikke henvende sig til receptionen, 
hvis der går noget i stykker, strømudfald og andet i 
lejligheden. I disse tilfælde, må gæsten kontakte 
udlejer/udlejningsoperatør, som efterfølgende kan tage 
kontakt til foreningens vicevært. 
 
Da vi markedsføres som et Danland-feriecenter, og ønsker at 
vores facader ser ensartede ud, er det ikke tilladt at reklamere for 
andre udlejningsoperatører ved at sætte reklame for disse på 
eksempelvis døre og vinduer. Disse vil blive fjernet. 

Det er blevet bemærket, at asfalten ved receptionen er revnet. 
Dette sker rundt omkring, og asfalten bliver jævnligt repareret. 

De blå bogstaver/tal på betontrapper bliver fornyet med sort når 
vejret tillader. 

Der bliver snarest etableret stole og grønne planter i pool-
området. (indendørs) 
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Vi har endnu ikke fået en pris på ny brugervenlig trappe i pool. 

På ejerforeningens vegne er vores ApS ved at indhente en pris 
på en trappe, som giver nemmere adgang til poolen, så specielt 
dårligt gående personer får nemmere ved at svømme sig en tur i 
det varme pool-vand. 

Vi har fået tilbudt et gratis klaver. ApS tager stilling til tilbuddet. 

Receptionen kan oplyse, at bookingen i vinterferien var fin. Der 
var 1 booking til forskel i forhold til 2018. Der blev afholdt 
tøndeslagning hvor 43 små deltagere mødte op. Arrangementet 
gik fint. 

Indtil videre er der 40 bookinger i påsken, og udlejningen i juli og 
august er så småt begyndt. 

Pedelteamet kan oplyse at der er lavet beton-reparationer rundt 
omkring. 

Papirkurve/askebægre er blevet gjort klar. 

De sorte sten, der skal danne top på de hvidmalede mure ned til 
bl.a. vaskerummet, vil blive lavet snarest. 

 Der er blevet indhentet tilbud på hegn til blok C. 

Varmepumpeanlægget er blevet opdateret og justeret, og det 
kører upåklageligt. Vi er spændte på at lave den første 
kvartalsaflæsning. 

  

Ad. 8. Ingen solgte lejligheder siden sidst. 
 
Ad. 9. Sandbedet ved blok E. Efterlyser gode ideer- og forsøger på at 

finde en løsning til at forhindre den store sandflugt. 
 
Ad. 10. Næste bestyrelsesmøde aftales til den næstkommende GF. 
 
 
 
 
     Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


