
Feriecenter Bønnerup Strand ApS 

Referat fra møde 2. 10. 2019.  

Alle i bestyrelsen deltog 

1. Nyt fra formand 

• Se under punktet om teknik 

2. Nyt fra direktør 

• Herunder drøftelse af 2030 planen. Allan og Roberto har holdt møde med advokat om perspektiver 
- referat herfra er sendt til bestyrelsen. Planen tages op på det kommende fællesmøde med EF. 
Advokaten sender forinden et udspil.  

3. Økonomi 

• Brugsret for 2020 indeks reguleres, Poul Erik udarbejder tallene, når oktober indekstallene 
foreligger.  

• 2020: Vi regner med uændret pris for aftaget varme til swimmingpools mv.  
• Befordringsgodtgørelse. Inden årets udgang sender vi opgørelse til Roberto på kørte kilometer til 

møder.  

4. Nyt fra restaurant 

• Birger orienterede om møde med John Søren om forpagtningens intention om åbningstider, udbud 
mv. Ikke noget konkret her. Birger har udarbejdet prospekt for busudflugter, og tester indholdet 
hos et par udvalgte arrangører.  

• Udtjente/ikke-godkendebare maskiner, frysere mv. skal fjernes fra køkkenet. William tager teten, 
de fjernes i efterårsferien.  

• Gulvet i festlokalet er slidt i banernes sammenføjninger. William sørger for, at der limes en tråd i 
revnerne.  

• Sodavandsautomat i aktivitetskælderen køler ikke og står tom. William fjerner den.  

5. Teknik 

• Status på trappe til indendørs swimmingpool. Jens-Erik indhenter priser, placering aftalt ved den 
eksisterende trappe, men på poolens korte side, så trappen går på langs af bassinet. Torben 
arbejder videre med sagen.  

• Status på toiletter v/receptionen. Jens-Erik har fået tilbud hjem på syv toiletter (er det incl. dem i 
de to kældre?) . Allan får frie hænder til at tage endelig beslutning sammen med Jens-Erik, da vi 
skal have bestilt håndværkere snart.  

• Status på borde/vaske i omklædningsrum. Allan får det sat i gang sammen med Jens-Erik.  
• Spatanke trænger til udskiftning indenfor en ikke nærmere defineret periode. Til orientering.  
• Pool tager vand ind mellem dug og væg. Det er muligvis ikke vand fra poolen, men grundvand. Jens-

Erik har suget vand tre gange i år. Måske kan det fortsætte indtil videre.  

6. Finde forslag til datoer til fællesmøde med EF. 13. og 20. november er mulige datoer.  

7. Evt. 


