
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde nr. 135 afholdt i Bønnerup, den 18. juni 2019. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Jens Erik Brøgger, Allan Lillebæk, Lars Karmark og Else Høj  
 Afbud fra: Lykke Laursen, Mette Karmark, Gitte Strangholt, Flemming Jacobsen og Nerisa Pedersen.  
 
 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af seneste referat.  

2. Klarhed over ejer-indboforsikring og Danlands forsikring for  

    Danlands udlejnings kunder. 

3. Sandstykket, hvor langt er vi med indhentning af idèer? 

4. Mails fra ejere. 

5. Bordet rundt. 

6. Salg af lejligheder. 

7. Eventuelt, herunder gennemgang af støj-test af Nærvarme anlæg. 

8. Næste bestyrelsesmøde. 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ad. 1. Godkendelse af referat nr. 134 blev udsat til næste møde, på  
                    grund af for få fremmødte. 
   
Ad. 2. Danlands udlejningskunder er fuldt forsikret gennem Danland, når 

der udlejes gennem Danland, så ejere skal ikke selv tegne 
indboforsikring. Ejerforeningen har tegnet forsikring for indbo og 
bygning, samt bestyrelsesansvar og personale forsikring. 

 
Ad. 3. Sandstykket ud for blok E, er og bliver den store udfordring ! Som 

det er nu, er det til stor gene for både ejere, gæster og perso-
nalet. Bestyrelsen har fået udarbejdet forskellige skitseforslag til 
en forskønnelse af arealet. Et lille udvalg, bestående af Mette, 
Lars og Gitte arbejder videre på forslag, som senere skal god-
kendes på et bestyrelsesmøde, og på generalforsamling i 2020. 



     
Ad. 4. Der er indkommet en mail, med en forespørgsel om det er tilladt, 

at bruge en gasgrill på terrassen, og ja, det er det, men med stor 
respekt for, hvordan og hvor den bruges. Ellers har vi jo også på 
centeret en ganske udmærket grill-hytte, som gerne må benyttes. 

  
 Der er også indkommet en mail, med forslag om, at der kunne 

males nogle malerier på væggene ved den indendørs pool, det er 
dog ikke lige nu, at dette kan komme på tale. 

  
Ad. 5. Det kan oplyses, som tidligere har været nævnt, at cykler, som på 

nuværende tidspunkt står i skuret med strips, bliver fjernet. Det er 
ofte, at der mangler plads til cykler i skuret, og det er kun tiltænkt 
til, at man sætter sin cykel der, så længe man opholder sig på 
centeret.  

  
 Den gamle olietank er blevet sløjfet pr. 17.6.2019, af et autori-

seret firma kr. 7.590. Dette, og det nye tiltag med vort nye 
varmeanlæg vil efterfølgende blive tilføjet i en ny BBR. 

 Der arbejdes på, at oprette en ”lukket boks” for bestyrelsen til 
eksempelvis BBR, tinglysning og andre tilladelser og bevillinger. 

 
 Niels Bach har haft møde med Alm.Brand, ang. vore forsikringer, 

som løber til 2020 med en selvrisiko på kr. 7.069, så den skal 
snart genforhandles, og gerne med en lavere selvrisiko, dog er 
der 0 i selvrisiko på glas og sanitet. 

 
 Lars havde forskellige forslagsmodeller på borde-bænkesæt med, 

som tiltænkt placeret omkring pool området, men afventer med 
beslutning til, at der foreligger et løsningsforslag til sandarealet. 

 
 Er der tilstrækkelig med TV kanaler, dette skal overvejes igen, om 

der er mulig for ændringer. 
 
 Jens Erik undersøger videre på, at vi kan få etableret et nyt hegn, 

mod vest, i forlængelse af det, som blev opsat efter afrensningen 
af nabogrunden, det vil forskønne området. 

 Der er nu blevet opsat udsugninger i badeværelser, ved de ejere, 
der har ønsket dette. – Der er etableret en plade ved spa.  

 Maleren har været i gang, og det er en større udfordring, end han 
havde troet, og det kan let trække ud, da der i øjeblikket er stor 
mangel på håndværkere. 

 Der er kommet parasoller hjem, og opsat ved de ejere, som har 
ønsket det (37 stk.)  

 Afdækningen ved trappenedgange på blok D havde løsnet sig, 
men de er blevet limet på igen, med noget bedre lim. 

 For enden af blok D bliver der opsat hegn, i stedet for planterne. 
 Nogle steder på centret kan der godt trænge til noget træbe-

skyttelse, dette vil blive udført, hvis vejret tillader, ellers må vi se 
til arbejdsdagen i september. 

 Det nye varmeanlæg kører upåklageligt, og økonomisk rigtigt. 
 Der bliver lavet en lille to-do liste, som Jens Erik styrer, men der 

er også åben for forslag. 



 
Ad. 6.  Der er handlet 3 lejligheder siden sidst, D105, E105 og E217, 
 Vi byder de nye ejere velkommen. 
 
Ad.7. Vi har modtaget en støjrapport fra målingen af støjen fra det nye 

varmeanlæg. Det skulle tjekkes, om der var for meget støj 
omkring det. Denne rapport viser, at det er der ikke, så det er  
bestyrelsen naturligvis godt tilfreds med. 

 Rapporten bliver lagt ud på Ejerforeningens hjemmeside. 
 
Ad.8. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 21/8 kl. 17:00. 
 
 
 
     Ref. Else Høj 
  
 
 
  
 


