
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 139 afholdt i Bønnerup den 22.jan. 2020. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, William Christensen, Else Høj, Nerisa Pedersen, Jens Erik Brøgger, 
Gitte Strangholt, Lars Karmark, Mette Karmark. (Afbud fra Lykke Laursen og Flemming Jacobsen). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1.   Godkendelse af seneste referat.  

2.   Information fra receptionen. 

3.   Salg af lejligheder. 

4.   Mails fra ejere. 

5.   Gennemgang af årsregnskab for 2019. 

6.   Gennemgang af budget for 2020. 

7.   Gennemgang af 2030 plan. 

8.   Bordet rundt. 

9.   Generalforsamling. 

10.  Evt. 

11.  Næste bestyrelsesmøde. 

________________________________________________________________________________ 

 
Ad. 1. Referat nr.138 blev endeligt godkendt. 
  

 
Ad. 2. Udlejningen fra den 23/12-19 til og med den 31-12-2019 har 

været 20% højere end i 2018.   
 Booking af lejligheder i uge 7 er begyndt, og man forventer at der 

vil blive booket flere lige op til ferien. 
 I vores velkomstbreve bliver de nye ejere oplyst om vores 

hjemmeside. Der bliver medsendt et link samt en kode til siden. 
 
 Der er kommet oplysninger om restaurantens åbningstider i uge 

7. Åbningstiderne bliver lagt ud på vores hjemmeside. 
 



 – 2 – 26. januar 2020.  

 Der bliver arrangeret tøndeslagning en af dagene i uge 7. 
Nærmere oplysninger bliver ligeledes lagt ud på hjemmesiden. 

 
 Husk at koden til ejerforeningens hjemmeside ændres fra den 1. 

februar. 
 
 Der bliver i øjeblikket foretaget den årlige gennemgang af vores 

lejligheder. Formålet er at vores lejligheder fremstår indbydende 
for både ejere og vores gæster. Dette også for at mindske klager 
fra gæsterne. Vær opmærksom på, at receptionen kommer med 
forslag til, hvad man kan gøre for at opdatere sin lejlighed. Disse 
forslag er ikke et krav, men blot gode ideer. Man er velkommen til 
at henvende sig i receptionen for uddybende spørgsmål.  

 
 
Ad. 3. Der er solgt to lejligheder A214 og C205. 
   
 
Ad. 4. Vi har modtaget en mail fra en ejer vedr. malerarbejdet. 
 
 Bestyrelsen anser malerarbejdet som afsluttet.  

Malerarbejdet er udført på en tilfredsstillende måde.  
Vi er indstillede på, at den hvide maling kræver vedligeholdelse. 
Der vil altid forekomme fugt i betonen, hvilket gør at malingen vil 
skalle af. Vi har nogle utætte fuger ved 
svalegangskonstruktionerne som også vil kræve reparation og 
vedligeholdelse. 

 
 Vi har modtaget endnu en mail vedr. bestyrelsens tidsforbrug på 

Danland. Vi kan kun gentage, at vi forsøger at varetage alle 
ejeres interesser. Da 113 lejligheder lejes ud gennem Danland 
har det selvfølgelig en naturlig interesse, at vi har et godt 
samarbejde med denne operatør. Nogle ejer bruger andre 
operatører, og dette bruger vi også tid på. Andre ejere lejer ikke 
ud. I forhold til dem bruges der også meget tid i forhold til at 
besvare mails. 

 
 
Ad. 5. Regnskabet for 2019 ser fornuftigt ud. Efter lang tid er vores 

tinglysning endelig afsluttet. Vi har i den forbindelse modtaget en 
regning. 

 
 Varmeregnskabet for 2019. 
 
 Det første hele år med vores nye varmekilde er gået. 

Omkostningerne i forhold til vore tidligere olieforbrug har vist sig 
at være meget tilfredsstillende. 

 I varmeregnskabet for 2019 medtages en ”post” som hedder 
”afskrivning”. Beløbet fordeles efter fordelingstal. (Beskrevet i 
vores vedtægter). Restbeløbet afskrives over 5 år. 

 
 I år vil de fleste ejere se en mindre varmeregning, hvilket betyder, 

at vi i budgettet for 2020, vil opkræve et mindre acontobeløb. 



 – 3 – 26. januar 2020.  

 
 
Ad. 6. Budgettet for 2020 blev gennemgået og godkendt af bestyrelsen. 
 
 
Ad.7. I 2023 har ApS’et vi tilbagebetalt vores lån til de tre långivere. 

Som et led i ApS´2030-plan, vil der til alle lejlighedsejere blive 
udsendt infobreve samt bilag. 2030-planen går ud på , at alle 
anpartshavere gradvist får tilbagebetalt deres indskud til anparter. 
Ejerforeningen overtager alle anparter, og får fuld stemmeret. 
Tilbagebetalingen modregnes med 156 kr. pr anpart hvert kvartal 
løbende over 8 år. 

 Bestyrelsen bakker op om ApS´2030-plan. 
 
 
Ad. 8. Bestyrelsen besigtigede de afsluttede- og igangværende 

forbedringer. Hold da op hvor bliver det flot. Toiletter og vaske i 
pool-området er etablerede. Toiletterne ved receptionen er 
næsten færdige. 

 Herudover var sandbedet på tapetet. Vi kiggede på visualisering 
af bedet, og glæder os til at præsentere projektet på vores 
næstkommende generalforsamling. 

 Vi besluttede at hybenplanterne foran blok A ikke skal beskæres i 
år. 

 Cykelskur ved blok A etableres i løbet af foråret. 
 Jeb. har udarbejdet en liste over ting der er blevet lavet. Denne 

liste bliver lagt på hjemmesiden. 
 Ligeledes har en maler givet tilbud på maling af vores lejligheder 

indvendig, som man er velkommen til at benytte. Denne liste vil 
ligeledes blive lagt på vores hjemmeside. 

 
 
Ad. 9. Bestyrelsen fik planlagt den næstkommende generalforsamling. 

Generalforsamlingen afholdes den 21. marts 2020. ApS kl. 10.00 
Og ejerforeningen kl. 13.00. 

 
 
Ad. 10. Intet. 
 
 
Ad. 11. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 4/3-20 kl. 17.00 i 

Bønnerup. 
   
  

Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


