
Årsberetning – Ejerforeningen Feriecenter Bønnerup Strand, 31.okt 20 til 29. maj 21 

 

Endnu en generalforsamling under Covid-19 / variant et eller andet. 
På trods af Covid-19 skal generalforsamlingen afholdes og en årsberetning gives. 
Denne årsberetning er ikke så lang som vanlig, da beretningen kun er for et halvt år…..sidste del af året 
2020 og frem til nu. Sidste beretning var jo over halvanden år, 2019 og halv 2020. 
Vores web-master, som er med til at arrangere, klippeklister og mange andre ting vedr. 
generalforsamlingen og årsberetningens vanlige visuelle del, er desværre sygemeldt, derfor en anderledes 
årsberetning præsentation end normalt. Vi glæder os til, han snart vender tilbage ved fuld styrke. 

Vi skal igennem følgende: 

*Hvad er der sket de sidste ½ år  

*Hvad vil Bestyrelsen have fokus på frem mod 2021/2022. 

*Prisen på rengøring af lejligheder 

*Tak for indsatsen. 

*Opsummering 

 

Hvad er der sket de sidste ½ år 

Jeg synes, vores feriecenter står skarp, og som så mange gange før, fremhæver Danland vores Feriecenter, 
og vi er ét af de feriecentre der klarer sig bedst i deres regi. 
Udlejningen for året 2021 er pt. et lille niveau bedre en sidste år, så det tegner godt. Lige nu er 
reservationerne stort set kun danske gæster, men mon ikke der sidst på sommeren og efteråret bliver 
åbnet op for andre nationer også. 
Der er ca. 110 lejligheder tilmeldt udlejningen 

Der har ikke været så mange tiltag de sidste 6 måneder, men lidt er der sket. 
* Alle APS andele er overgået til Ejerforeningen, som en del af 2030 planen, og derved sikret alle ejere 
samme indflydelse på Feriecentret. Vi ser frem til et udbygget samarbejde med APSét, til alles bedste. 
Bestyrelsen vil i den sammenhæng gerne sige en stor tak til alle ejere, for den store opbakning og 
beslutsomhed. 
* Vi kan sige velkommen til 20 nye ejere i feriecentret. Det er super dejligt, at nye ejere træder til, og synes 
stedet og området er skøn og dejlig. 
* Det nye græsbed er ved at gro til, og personalet får mange positive tilkendegivelser omkring det, både af 
ejere og gæster, og der er hel klart mindre sand inde i lejlighederne. 
* Vores tage på Feriecentret har just lige fået sit årlige tjek. Taget er blevet udbedret omkring nogle 
tagventiler og nogle andre steder, så nu er taget klar til vejr og vind. 
* Der er blevet anmeldt støjklage vedrørende vores varmepumpe på hjørnet af vores grund. Norddjurs 



Kommune har modtaget en klage fra grunde omkring pumpen, og BestGreen, vores leverandør, behandler 
sagen sammen med kommunen. Vi som Feriecenter har indgået aftalen om varmepumpen og driften deraf 
med Best Green, og aftalen er, at de som leverandør har hentet alle godkendelser osv.  Derfor vil det også 
være BestGreen, i fald der bliver udgifter i den forbindelse, der må stå for. 

*Der er i løbet af de sidste måneder været flere henvendelser, både fra ejere og gæster, omkring etablering 
af el-lade standere til el-biler. Vi som bestyrelse ønske at Feriecentret giver gode muligheder for el-bils 
ejere, også set i lyset af, at El-biler kommer til at fylde meget mere i fremtiden. Derfor ser vi løbende på 
muligheder for at etablere nutidige ladere, og det fører mig hen til næste punkt i årsberetningen. 

 

Hvad vil Bestyrelsen have fokus på frem mod 2021/2022. 
 
Ja, hvad har ejerforeningens bestyrelse gang i! 
 
* Apropos El-stander til El-biler har vi haft besøg af sådanne leverandører, samt indhentet tilbud, og det vil 
vi gør løbende. Der er 3 ting der gør sig gældende ved etablering af El-lade standere. 1 – prisen på 
etablering af el-lade standerne, 2 – administrationen af drift og betalinger, 3 – strøm leverance til el-
laderne. 
*1 og *2 gøres for nuværende nemmest og billigst gennem én af de el-lader virksomheder der er skudt op. 
De leverer standerne, etablerer dem, samt administrer betalinger osv. …..blandt andet kan de trække 
afgifter fra el priserne, og derved sikre os en lille fortjeneste for solgt strøm. 
*3 Vi har ikke adgang til nok ampere til el-ladere, da vi har brugt alt ledigt kapacitet på matriklen til 
varmepumpen. Vi mangler adgang til minimum 63 ampere, hvilket koster ca. 100.000 hos Norlys + punkt 1 
(4 til 6 ladere) omkring 100.000 yderligere, i alt kr. 200.000 hvilket i vore øjne er mange penge for 
nuværende. 
Vi håber på, i takt med at folketinget ønsker at gøre det mere attraktiv at køre El-biler, at der også bliver en 
form for tilskud til etablering af disse el-ladere, eller i hvert fald, det bliver billigere et etablere disse el-lader 
standere. 

*Der vil inden sommerferien blive lavet energi-mærkninger af vore lejligheder, som i øvrigt er lovbestemt, 
og som skal benyttes i forbindelse med lejligheds salg. 
* Der vil i år også bliver udført malerarbejder på Feriecentret. De er ikke endnu gået i gang grundet vejret. 
* Som altid glæder vi os til vores fælles arbejdsdag i september. Det er dagen vi kan mødes og hjælpe vores 
vicevært team med forskellige opgaver på vores udendørsområde. Det er nogle få, men hyggelige timer, 
som starter med et rundstykke, og afsluttes med pølser på grillen ved 13 tiden. 

 

Prisen på rengøring af lejligheder 

Der vil fra nu af blive en lille stigning på rengøringsprisen af ens lejlighed, dog ikke ved udlejning gennem 
DanLand, da lejerne der betaler gennem lejeprisen, men hvis du ikke selv gider rengøre lejligheden efter 
brug. Prisen stiger kun lidt, og er i takt med prisstigninger og lignende fra vores rengørings leverandør. 



 

 
Tak for indsatsen til personalet 

Vi vil gerne sige en stor tak til vores personale i vicevært teamet og receptionen.  
Efter sidste generalforsamling har Coronaen bare fortsat sin rasen, og med de udfordringer det har givet. 
Det har I som medarbejdere taget i stiv arm. I betyder alle sammen meget for den daglige drift, og ikke 
mindst for os lejlighedsejere. 

Lars Karmark skal også have en stor tak for hjælpen. Du er vores Hjemmeside mand og alt muligt andet 
mand, og se nu at blive rask, og komme på benene igen. 

 

Opsummering. 

Ja, det var så det halve år. Nu ser vi frem mod næste generalforsamling, som forhåbentlig bliver i 
marts måned 2022………..den Corona må snart stoppe med at lave ballade. 
Vi glæder os til at se flest mulige til fælles arbejdsdagen, og at vejrguderne holder hånden over os. 
 
Husk at bruge vores restaurant på Feriecentret. De laver god mad til fornuftige priser. 
 

Tak for jeres deltagelse i Generalforsamlingen. 

 


