
 

Ejerlejlighedsforeningen Kattegat
www.ejfk.dk

Referat af  bestyrelsesmøde nr. 87 den 23.09.2013 i Bønnerup 

Dagsorden
                  Et kort indlæg fra Ole Frandsen (OF)omkring vort Internet
 1. Jens Erik – seneste nyt. /udlejning m.v.  -status røgalarmer og radiatorer.
2. Spisning   
3. Godkendelse af  seneste referat. - 
4. NB– seneste nyt.  – status  PBS samt finansiering
5. KA  – seneste nyt. – priser renovering / evt. ” energitag”
6. LF  – seneste nyt. – 
7. JEB –  markedsføring. Hvorfor er Kattegat ikke med i  ”andeturen” ???
            Finansieringsmodeller.   
                       Status forsikringsselskaber  - nye tilbud.
                          Vedligeholdelse af  Dayz’s anlæg.                                                                                   
8.                        JM – seneste nyt:
                      Interessegrupper – status
                          Beregning af  brugsretsvederlag.- status

Formidlingsaftale – hvem har modtaget ? hvordan skal vi reagere ?
Møde mad BBJ – Dayz.
Orientering til bestyrelsen fra Dayz – f.eks. om ny forpagter.
Facaderenovering – Niels har sendt materiale fra Henne Strand.

9. Diverse:
10. Næste bestyrelsesmøde. ( evt. flere)
11. Evt.

Referat

Deltagere JM, NB, LF, JEB, NP og KA (ref)

OF orienterer om forsøg med trådløs internet som har kørt sommeren over.
Der har været placeret 6 antenner på steder som har muliggjort dækning af  stort set hele 
området.
OF vil undersøge den totale dækningsgrad og fremkommer med et tilbud på den nødven-
dige installation for Wi-Fi dækning over hele centeret.
Adgangen til netværket vil ske via en til det enkelte ophold tildelt kode.

ad 1 JEB/NP Der arbejdes stadig med nye tiltag vedrørende affald evt. med minicontainere, skralde
sortering mv.

• Røgalarmerne er pga. enkelte ejeres modstand ikke blevet monteret endnu.

• Radiatorer, i omfang som tidlige aftalt, hjemkøbes til lager. NB bestiller.

• Udlejningen i juli måned 2013 har, ekskl. ejerspærring, været på 77,1 % mod 82,6 % i 2012
Udlejningen over indeværende del af  sæsonen har i 2013 været på 9,36 % mod 10,84 % i 
2013. 
Der laveste ejerafregning i hele centeret er på nuværende tidspunkt ca. 8.000,00 kr, 
Det er på en lille lejlighed, som har begrænsninger på udlejningsperioden, rygning og 
husdyr tilladt.
Små lejligheder i kat. 2 har haft en indtjening til ejerne på ca. 12.000,00 kr på nuværende 
tidspunkt og små lejligheder i kat. 1 har haft en indtjening på ca. 18.000,00 kr. Det er der-
for tydeligt, at det kan betale sig at renovere sin lejlighed.

 



– 2 – 8. oktober 2013

Der har og vil af  flere forskellige årsager, ske flytninger/ændringer af  ophold i højsæso-
nen.
Der vil blive arrangeret en hel del aktiviteter på centeret i efterårsferien.
Desværre er køkkenet til restauranten ikke endelig godkendt af  levnedsmiddelkontrollen.

• Der er 3 lejligheder der er i så dårlig vedligeholdelsesstand, at centeret ikke kan være 
bekendt, at leje dem ud.

best. ad 1 Ønsket om montering er fremført af  flere lejere og det er derfor blevet bestemt, at der 
skal, af  hensyn til såvel lejers som ejers sikkerhed, installeres røgalarmer i alle lejligheder, 
der er tilmeldt udlejning.
Ejere der ikke er tilmeldt udlejning og som ønsker alarmer monteret, kontaktes JEB.
Såfremt der er ejere, som mod vor forventning, vil modsætte sig montering, skal det 
meddeles JEB skriftligt.

JEB/NP kontakter, på vegne af  bestyrelsen ejerne, med besked om enten en opgradering 
af  lejlighederne til min. samme stand som de øvrige udlejningslejligheder ellers opsige/ 
opsiges udlejningsaftalen.

ad3 Referat af  bestyrelsesmøde nr. 86 er endeligt godkendt (er lagt på hjemmesiden.)

NB ad4 Betaling via PBS er ved at være klar til brug.
Oktoberfakturaer vil indeholde en mulighed for tilmeldelse til betalingssystemet.
Ikke tilmeldte ejere vil fremover få fremsendt en faktura tillagt et betalingsgebyr.

• Der er udsendt 8 rykkerskrivelser til ejere, der endnu ikke har betalt. 

Udestående ca. 100.000,00 kr

• Nuværende kassebeholdning er på 856.000,00 kr

KA ad 5 Har udarbejdet et skitseforslag over en taglejlighed udført som en præfabrikeret enhed til 
montering på tagkonstruktionen samt et overslag over levering og montering.
Der arbejdes videre med forslaget.

• Der arbejdes også videre med et "energitag" fra Icopal.

• JEB gennemgår tagene med ekspert, for at få overblik over nødvendig rep.
 

LF ad 6 Sidste nyt om tennisbanerne er, at de nu er gældfrie. Kontakter udvalget igen.

JEB ad 7 "Andeturen" er ikke iværksat under Dayz` regi, men på eget initiativ. Dayz havde derfor 
ingen mulighed for at få dem til alle centre.

• Intet nyt vedrørende finanseringsmodeller

• Kattegat indgår i den samlede forsikringspulje under Dayz. Modtager nye tilbud

• Vedligeholdelse af  Dayz`s anlæg . Bestyrelsen havde inden bestyrelsesmødet møde med
Bjarne Bøgh Jensen (BBJ) for afklaring af  dette spørgsmål. På grund af  den dårlige  øko-
nomi (underskud på driften af  centret) havde de ikke aktuelle planer om renovering.
Det blev aftalt, at BBJ fremsender udkast til forslag, hvordan vi i fællesskab (ændrede kon-
ditioner) måske kunne finde en løsning, som gav flere midler til renovering og fælles drift.

___________________________________________________________________________________
Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem
Jan Morsing Niels Bach-Jensen Kurt Andreasen Leo Frederiksen
tlf. 86 84 54 95 tlf. 24277403  tlf. 40194872 tlf. 23468374
Edv. Egebjergsvej 14
8600  Silkeborg Vicevært
mail: jmm@privat.dk Jens Erik Brøgger

                                                                                        tlf. 20335338 
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JM ad 8 Har endnu ikke modtaget en tilbagemelding med status fra interessegrupperne, med infor-
mation om, på hvilke områder de kunne hjælpe bestyrelsen med de planlagte renoveringer.

• Der er endnu ikke kommet en afklaring vedrørende brugsretsvederlaget.
Formidlingsaftale – NP oplyste, at hun havde undersøgt sagen, og kunne oplyse, at der 
endnu ikke var udsendt formidlingsaftaler. KA kunne dog oplyse, at han havde modtaget 
en mail dateret aug. 2013, men opfattede det kun som et oplæg, og afventede nærmere. 
Den samme opfattelse havde NB. JM havde ikke modtaget noget. Det blev aftalt, at JM 
kontakter Søren Sandberg for afklaring. Det er aftalt med de 3 tidligere ”ledere”, at for-
midlingsaftalen skulle gennemgås med bestyrelsen, inden udsendelsen.

• Mener, at det må være rimeligt, at bestyrelsen i god tid bliver orienteret om kommende 
nye tiltag som vedrører feriecenter Kattegat.

• JEB hjemtager tilbud på facaderenovering i form som udført på Henne Strand med Primo
Vinduer og facadeisolering/-beklædning 

 
 ad 9 Husk, at vi som tidligere meddelt lukker for de analoge tv-signaler 31.december 2013. 

• I tilfælde af  beskadiget rude i fordør under udlejning, erstatter ejerforeningen kun levering
og isætning af  rude svarende til de oprindelige ruder. Der hvor ejerne har monteret 
termoruder skal ejeren selv dække merprisen, ved ønske om genmontering af  termorude.

• Dayz undersøger merpris for udvidelse af  åbningstiden i december og januar.
 

ad 10 Næste bestyrelsesmøde afholdes den 04.11.2013 kl. 16.00 i Bønnerup

ad 11 Kirsten, den nye forpagter af  restauranten og indehaver af  Cafe Soffe, orienterede om 
forskellige nye tiltag på restauranten, som lød rigtig spændende.
Kirsten modtager gerne forslag til arrangementer mv. der kan afholdes på restauranten. 
evt. på tlf. 86386100

___________________________________________________________________________________
Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem
Jan Morsing Niels Bach-Jensen Kurt Andreasen Leo Frederiksen
tlf. 86 84 54 95 tlf. 24277403  tlf. 40194872 tlf. 23468374
Edv. Egebjergsvej 14
8600  Silkeborg Vicevært
mail: jmm@privat.dk Jens Erik Brøgger
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