
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde nr. 138 afholdt i Bønnerup den 27.nov. 2019. 
Deltagere: Peter Nees, Niels Bach, Roberto Veirup, Else Høj, Nerisa Pedersen, Jens Erik Brøgger, Gitte 
Strangholt, Lars Karmark, Mette Karmark. Afbud fra William Christensen, Lykke Laursen og Flemming 
Jacobsen). 
.  
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af seneste referat.  

2. Information fra receptionen. 

3. Salg af lejligheder. 

4. Mails fra ejere. 

5. Femårsplan for forbedringer af feriecentret. 

6. Sandbed. 

7. Bordet rundt. 

8. Eventuelt. 

9. Næste bestyrelsesmøde. 

 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Ad. 1. Referat nr.137 blev endeligt godkendt. 
  

 
Ad. 2. Nerisa kunne oplyse, at der nu er 113 lejligheder der bliver lejet 

ud gennem Danland. Det er en mere end sidste år. 
 
 Fra den 23/12 – 31/12 er der på nuværende tidspunktlejet flere 

lejligheder ud end i 2018. 
 



 – 2 – 5. januar 2020.  

 
Ad. 3. Der er solgt en lejlighed B 105. 
   
 
Ad. 4. Vi har modtaget en mail fra en ejer som spørger om, hvorfor vi 

bruger så meget tid på Danland på vores møder.  
Vi forsøger at tilgodese alle ejeres interesse jf. vores 
formålsparagraf af 17/12-17. 

 
 Vi har modtaget en mail fra en ejer vedrørende fjernelse af cykler.  
 Emnet har været med på mange bestyrelsesmøder, og 

proceduren er omtalt i mange referater. 
 Vi kan kun opfordre til at man læser referaterne, hvilket også vil 

nævnes i de ”Velkomstbreve” receptionen sender ud til nye ejere. 
 
 
  

 
Ad. 5. Bestyrelsens arbejder med en 5 års plan for forbedringer af 

centret. Vi vil forsøge at prioritere opgaverne. Dog er planen ikke 
mere fast end at presserende opgaver kan skubbes ind foran. 

 Nogle af punkterne er som følger: 
 
  Sandbed 
  Stakit omkring centret – etapevis udskiftning 
  Tage 
  Udvendig pool område 
  Asfalt i indkørsel ved receptionen 
  Fjernelse af gammelt oliefyr 
  Nye varmtvandsbeholdere med varmevekslere 
 
 Ovennævnte punkter er endnu ikke prioriterede, men sandbedet 

er første prioritet  
 
  

 
Ad. 6. Bestyrelsen arbejder fortsat med ændring af sandbedet ud for E-

blokken. Planen er, at sandet bliver fjernet, der etableres noget 
der kan bryde det store område, noget der giver mulighed for 
opdelinger af området. Der sås græs og diverse planter. Området 
skal være pænt, brugbart, og nem at vedligeholde.  
Efter ændringen af området, får vi ikke sand på vores terrasser, 
ingen sand på minigolfområdet, ingen sand der sliber/slider på 
glas og maling i/på centret. Dette vil betyde, at det det nemmere 
at rengøre og vedligeholde vores lejligheder.  
Bestyrelsen arbejder på en visualisering af området, så vi kan se 
planen på generalforsamlingen d. 14. marts. 

 
 
 
 
 



 – 3 – 5. januar 2020.  

Ad.7. I forbindelse med ejerforeningens hjemmeside ændres kodeordet 
d.1.febr.til: ejerkat 2020. 

 
 Trappe i poolen er installeret. 
 
 Jens Erik indhenter tilbud på etablering af cykelskur på gavlen af 

blok A. 
 
 Opsætningen af lamper ved blok C må vente til efter etablering af 

et nyt stakit. 
 
 Best Green vil opsætte infoskærm i receptionen i forb.m driften af 

vores varmepumpe. 
 
 Der er blevet sendt regninger ud vedr. service og rengøring. 
 
 ApS indleder forslag vedr. overdragelse af anparter (2030 plan). 
 
 
Ad. 8. Intet. 
 
 
Ad. 9. Næste bestyrelsesmøde afholdes i Bønnerup den 22/1-2020 kl. 

17.00 
 
 
 
  
 
 
     Ref. Mette Karmark 
  
 
 
  
 


