
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr.143, den 19. august 2020 i Bønnerup. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, William Christensen, Else Høj, Jens Erik Brøgger, Nerisa Pedersen, 
Lykke Laursen, Lars Karmark, Mette Karmark. (afbud fra Gitte Strangholt og Flemming Jakobsen.) 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 
 
1. Godkendelse af seneste referat. 
 
2. Information fra Receptionen ved Nerisa Pedersen. 
 
3. Salg af lejligheder. 

 
4. Mails fra ejere. 
 
5. Vurderingsstyrelsen/ejendomsvurdering. 
 
6.  Program for arbejdsdagen den 19. september. 
 
7. Den udsatte Generalforsamling. 
 
8. Bordet rundt.  
 
9. Evt.  
 
10. Næste bestyrelsesmøde. 
 
    

 
 

 
 
 
 
Ad. 1. Referat nr. 142 blev endeligt godkendt. 
 
 
Ad. 2. Nerisa Pedersen oplyser, at det har været en god sommer. 99% af 

lejerne har været danskere. De er mere krævende. Derfor er det vigtigt 
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at vores lejligheder står helt skarpe, og klar til udlejning. Lejlighederne 
er godt brugte efter udlejningen, og dyner og puder trænger til vask. 

 Vores gæster nu er fortrinsvis tyskere. 
 
Ad. 3. Ingen siden sidst. 
 
 
Ad. 4. Vi har modtaget en mail fra en ejer som efterlyser bord-/bænkesæt. 
 Jens Erik har bestilt bænke, og disse forventes snart at blive etableret. 
 
 Nybolig har sendt os et tilbud i forhold til at deltage på vores 

generalforsamling. De skriver! 
 

Vi har haft fint gang i handlerne i feriecenteret i år og i den forbindelse 
ville jeg bare lige høre hvornår der er planlagt et tidspunkt for GF (jeg 
ved jo den blev udsat pga. Corona) 
Jeg har tidligere været til stede på jeres generalforsamling hvor jeg har 
lavet et kort indslag om pris og markedsudviklingen. Hvis i synes at det 
kunne være aktuelt med en kort status på markedet (også i forbindelse 
med Corona) stiller jeg meget gerne op? 
 
Bestyrelsen vurderer, at der ikke bliver plads til et indlæg på førstkommende 
generalforsamling. Vi mener, at ved at invitere en ejendomsmægler til et 
indlæg, skal andre mæglere have samme mulighed. 
Eventuelt kan vi tilbyde alle mæglere (der vil bruge tid på det) at tage plads 
ved et bord ude i foyeren ved en fremtidigt generalforsamling, så vi som 
medlemmer kan kontakte dem mellem APS og Ejerforeningens 
generalforsamlinger. Her vil mæglerne kunne fortælle omkring prisudvikling, 
og hvad de kan tilbyde de lejlighedsejere, der vil sælge. 
 
Mail er besvaret. 
 

 
 
Ad. 5. Nogle ejere samt nogle tidligere ejere, har modtaget et brev fra 

vurderingsstyrelsen. Alle ejere vil modtage brevet i E-boks i løbet af 
august og september. Brevet er ikke let forståeligt, hvorfor vi besluttede 
at sende brev med forklaring til alle ejere. Peter Nees har derfor 
kontaktet styrelsen, så hermed forklaring som følger. 

 
Hvis ikke alle svarer ja til at accepterer stigningen i vurderingen (fra kr. 
70.000 til kr. 300.000) med tilbagevirkende kraft fra 2001, bliver 
vurderingen først gældende fra næste år. 
Det du som lejlighedsejer, og derfor modtager af brevet fra 
Vurderingsstyrelsen, skal gøre er, at følge linket i brevet (link ind til 
skat/vurderingsstyrelsen) og skrive: NEJ, det accepterer jeg ikke. 
De der ikke svarer på brevet accepterer stigningen fra 2001.......MEN da 
vi er nogen som skriver NEJ, undgår vi alle stigningen i vurderingen med 
tilbagevirkende kraft, da det derfor ikke er 100% der svarer ja. 
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Ad. 6. Program for vores arbejdsdag den 19. september. 
Vi mødes kl. 9.30 i grillhuset. Her vil bestyrelsen som vanlig være vært 
for kaffe, rundstykker og en lille skarp. 
 
Arbejdsopgaverne er: 
 

-Oliering af lejeredskaber, borde-/bænkesæt samt 
topstykke på gelænder ved hockeybanen. 
-Delvis maling af grillhus. 
-Beskæring af buske og træer, også ved P-pladser. 
 
Når arbejdet er udført hygger vi med en øl og en grillpølse 
i grillhuset. 
 
Tilmelding til Nerisa Pedersen senest den 15.september 
2020. 

  
 
 
Ad. 7. Selvom der ikke er ændret på Covid-19 regler holder vi fast i at afholde 

generalforsamlingen den 31. oktober. Vi tager hensyn til Corona. Derfor 
kan det betyde, at der kun kan deltage én person fra hver ejerbolig.  
I vil hører nærmere. 

 
 
Ad. 8. Jens Erik Brøgger berettede om sommerens udfordringer. Her kan 

nævnes vandskade i en lejlighed. Et smadret glas i hegnet ved poolen. 
Et påkørt skilt ved indgangen på Fægangsvej mm. 
Om ekstra arbejde i forbindelse med Covid-19. Ingen tvivl om at vores 
personale har knoklet og er ved at være trætte. Hvor er de seje. 
 
Der er bestilt: 
-Skilte med teksten ”Legende børn” til P-pladser. 
-Skilte ved trampoliner og boldbane der indikere at der skal være ro kl.       
22.00 
-Bogstaver/tal til trappeopgange. 
-Zinkplader til Minigolf. (der hvor man starter, og græstæppet er slidt.) 
-Ændring af sandbedet starter den 7. september. Sandet fjernes og der 
påbegyndes forskønnelse af sandområdet foran Blok E. Samtidig undgår 
vi fremover, at sandet ødelægger døre, vinduer, træværk, 
minigolfområdet, samt meget mere.   
-Der indhentes pris på renovering af terrasser i penthouselejligheder. 
-Der indhentes tilbud på spejlvæg til Fitness-lokale, i forhold til ønske 
fra Gitte Strangholt. 
 
Lars Karmark kunne oplyse at vores restaurant har oprettet en flot 
hjemmeside, hvilken han kan linke til. 
 
Niels Bach oplyser at økonomien er fornuftig ud. 
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Mette Karmark spurgte til opvarmning af den udendørspool. Jens Erik 
Brøgger kunne oplyse at der bliver arbejdet på sagen. 
 

 
Ad. 9. Intet. 
 
 
Ad. 10. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Bønnerup den 7. oktober 2020 

 
 
 

 
 
     Ref. Mette Karmark. 


