
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 137 afholdt i Bønnerup den 9. okt. 2019. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Else Høj, Nerisa Pedersen, Jens Erik Brøgger, Lars Karmark, Mette 
Karmark, William Christensen. Afbud fra Gitte Strangholt Lykke Laursen og Flemming Jacobsen). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af seneste referat.  

2. Information fra receptionen. 

3. Salg af lejligheder. 

4. Mails fra ejere. 

5. Generalforsamling 2020. 

6. Drøftelse af samarbejdet med Danland. 

7. Bordet rundt. 

8. Eventuelt. 

9. Næste bestyrelsesmøde. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ad. 1. Referat nr.136 blev endeligt godkendt. 
  

 
Ad. 2. Gennemgang af lejligheder starter i uge 43, og forventes færdig i 

uge 3. 
 
 I perioden fra den 11/10 – 19/10 har vi 150 bookinger. Personalet 

forsøger at leve op til gæsternes ønsker, så derfor kan der være 
flytning af lejemål fra en lejlighed til en anden. 

 



 – 2 – 21. august 2019  

  
Med henblik på afregning af slutrengøring, undersøger vi om det 
kan lade sig gøre at betale via mobile-pay. 

 
 Der er åbnet op for booking vedr. 2020. 
 
 
Ad. 3. Der er solgt 2 lejligheder E. 114 samt A. 214. Vi byder de nye 

ejere velkommen. 
   
Ad. 4. Vi har modtaget en mail fra en ejer vedrørende for lav 

afregningspris i lavsæsonen. Ejeren spørger om der er mulighed 
for afregning for forbrug. 

 
 Vi har modtaget en mail fra en ejer vedrørende standere til 

opladning af El-biler. 
 
 De indkomne mails besvares på vores hjemmeside. 

 
 

Ad. 5. Det blev besluttet at vores næste generalforsamling afholdes den 
14. marts 2020. 
 
 

Ad. 6. Repræsentanter fra ejerforeningens bestyrelse har den 7/10 holdt   
møde med Danland. 

 Vi drøftede vores samarbejde, og hvordan vi på bedst mulige 
måde kan markedsføre vores center, og hvad vi kan gøre af 
tiltag, så vi kan sikre vores ejere den bedst mulige udlejning, og 
den bedst mulige ejer-afregning.  

 Bestyrelsen er positiv over mødet. 
 Danland agter at deltage på den næstkommende 

generalforsamling. 
 
 
Ad.7. Arbejdsgruppen vedrørende sandarealet foran blok E kunne 

oplyse at der har været kontakt til to anlægsgartnere. 
Arbejdsgruppen har sendt forslag med animerede tegninger som 
aftalt i arbejdsgruppen. En anlægsgartner har ikke responderet 
på vores henvendelse. En anden er kommet med et tilbud. Det 
blev aftalt med Jens Erik at denne anlægsgartner besigtiger 
arealet i uge 43. 

 
 I samarbejde med William fik vi berammet fællesmøde med ApS 

til den 13/11-20 kl. 17.00. 
 
 William kunne oplyse, at den defekte sodavandsautomat i 

lejeområdet under blok D bliver fjernet i uge 43. 
 
 Omklædningsrummene i pool-området bliver renoveret i uge 2. 
 
  
 



 – 3 – 21. august 2019  

Jens Erik kunne oplyse, at der er sat nyt hegn op ved blok D. 
Cross-maskinen i fitness er blevet repareret. 

 Overdækning af trappenedgang til poolen bliver etableret i  
 november. 
 
 
Ad. 8. Vi summede omkring den fantastiske weekend i september. En 

dejlig og hyggelig arbejdsdag. Ca. 40 ejere mødte op, og på trods 
af vejr og vind fik vi udrettet en masse. Palisaderne omkring 
lejepladsen fik træbeskyttelse. Cykelskuret blev malet færdigt 
med sort maling. Buskadserne blev beskåret. Der blev spist 
morgenmad og grillet pølser. Tak for det. 

 
 Jens Erik blev fejret med maner, hvilket han takkede for. Han var 

tydeligvis taknemlig og berørt af dagen. Restauranten bugnede af 
gæster, gaver og mad. Tak for det. 

 
 
Ad. 9. Næste bestyrelsesmøde afholdes i >Bønnerup den 27/11-2020 

kl. 17.00 
 
 
 
  
 
 
     Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


