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Referat af  bestyrelsesmøde nr. 72 den 9. november 2010 kl. 15.30 i Bønnerup 

 

Deltagere MN, JEB, JM, RW, LF og KA (ref) 
 NB afbud 
  

 JEB ad 1 Grunden til de dårlige tv-signaler skyldes modstanden i de eksisterende tv-dåser. 
 Alle gamle tv-stikdåser udskiftes, således at alle kan få de optimale tv-signaler. 
 Pris: 300 kr. pr. dåse 

•  Tilbud på optimering med enkelte sportskanaler hjemtages til forelæggelse på 
 generalforsamlingen 

•  Enkelte problemer med tilstopning af  afløbssystemet, specielt i blok D. 
 Ved næste tilstopning rekvireres kloak- tv-inspektionsfirma for en gennemspuling samt tv-
 inspektion af  rørsystemet. Pris: 3.000,00 kr 

•  Blomster nedtages  

•  Der vil i lukkeperioden blive foretaget en opgradering af  bassinrummet med nye lofter, 
 nye lamper, malerrep. af  rør og vægge, nyt interiør, evt. nye døre samt nye bænke i  om
 klædningsrummene. 

 I spillekælderen vil der bla. blive opstillet legekøkken for børn. 

•  Regnvandsafløb ved containerplads renses 

•  Lunker på adgangsveje oprettes. Indhenter tilbud 
 

ad3 Referat nr. 71 er godkendt og kan lægges ud på hjemmesiden  
 

NB ad4         Har meldt afbud 
 

KA ad 5 Har modtaget udkast til drifts- og vedligeholdesplan og har godkendt den til færdiggørelse 
 inden generalforsamlingen. 
 
LF ad 6 Har løbende kontakt med ejerne/udlejeren af  tennisbanerne for evt. tiltag i forbindelse 
 med feriecentret 

 

•  Efterlyser stadig en, for Feriecenter Kattegat, mere målrettet markedsføring, hvor man bla. 
 mere slår på stedets miljø mv. 

 Kommer med et forslag til markedsføringen af  centret 
 

MN ad 7 Der arbejdes stadig med overbygning. Der fremsendes tegninger og visualisering til 
 Norddjurs Kommune til orientering/godkendelse. Melder tilbage så snart der foreligger 
 noget nyt. 

•  Der er indenfor Strandhotellerne etableret en ny driftsorganisation med en ny Salgs-og   
 marketingsdirektør Charlotte Ganzel, der tiltræder den 01.12.2010. 

 Markedsføringsmæssigt vil man komme med et helt nyt oplæg til de enkelte centre og 
 markedsføre centrene  med deres individuelle særpræg. 
 Der vil blive fremlagt ny strategi på generalforsamlingerne med de enkelte ejerforeninger. 

•  Der er ansat en ny receptionsansvarlig. Rikke Willum er uddannet serviceøkonom og har 
 tidligere har arbejdet på Øer. 

 Rikke vil foretage et mere opsøgende arbejde for at skaffe flere gæster. 
 

•  Viceværtaftale: Indeksregulering  mv.  MN fremsender specificering 
 
 
 
 
 



 – 2 – 24. januar 2011  
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Jan Morsing  Niels Bach-Jensen Kurt Andreasen  Leo Frederiksen  
tlf. 86 84 54 95  tlf. 24277403    tlf. 40194872  tlf. 23468374 
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JM ad 8 Den nuværende oliebrænder fungerer ikke optimalt. JM kontakter leverandør igen 
 

•  Prima Gaz  har afholdt orienteringsmøde vedrørende renovering af  varmeinstallation på 
 Feriecenter Kattegat og afleveret et projektmateriale vedrørende besparelser, nuværende 
 og fremtidig installation, fremtidig energiforbrug samt besparelses potentiale 

 JM gennemgår materialet  
 

• ad 9 Det er nødvendig, at påbegynde en udskiftning af  udvendige "skotlamper" idet skærmene 
 er ved at være gennemporøse. 

 Der er modtaget et tilbud på en lampe mærket Bornholm på 400,00 kr  ekskl. moms 
 JEK hjemtager pris på en Alfa skotlampe 
 

ad 10 Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 29. januar 2011 kl. 11.00 i Bønnerup 
 
ad 11 Generalforsamlingen afholdes lørdag den 29. januar 2011 kl. 13.00 i Bønnerup 
 
Referent Kurt Andreasen  


