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Referat af  bestyrelsesmøde nr. 76 den 21. september 2011 i Bønnerup 

 

Deltagere JM, NB, LF,  MD, JEB, RW, og KA (ref) 
  
JEB ad 1 Det har været en fornuftig sommer med en rimelig/god belægning 

•  Den 3. juli var der, på grund af  kraftig regn- og tordenvejr, nedbrud på strøm- og tv-
 forsyningen. 

 Dette medførte, at der efterfølgende ikke var noget tv-signal.  
 Der blev foretaget den nødvendige reparation/forbedring således, at der i dag kan ses 
 både analoge og digitale kanaler. Desuden er det fremtidssikret til modtagelse af  MP4 
 Har man Boxerboks, både i lejligheden og derhjemme, kan man kortet benyttes begge 
 steder.  
 Er der problemer med at indstille fjernsynet, kan der afhentes en vejledning i receptionen. 
 Ovennævnte blev udbedret over forsikringen. 

•  Den 14, 17 og 19 juli var der oversvømmelse i enkelte af  de nederste lejligheder i D-
 blokken, forårsaget at tilstoppede afløbsrør. 

 Foranlediger, at der bliver foretaget tv-inspektion af  afløbssystemet, min 1 inspektion pr. 
 blok,  1 inspektion ved brønd, hvor der er problemer med overfladevand samt hjemtaget 
 tilbud på udskiftning af  afløbssystemet  i kælderen under blok D samt tilbud på strømpe 
 foring af  systemet 

•  Har foretaget fugning ved enkelte vinduer i blok E  

•  Der har været problemer med internettet. Routerne "falder" ud og de norske gæster kan 
 med deres Mac ikke komme på nettet. Primanet undersøger problemerne og har forsøgs
 vis installeret en switch, som skulle afhjælpe problemerne  

•  OK-olie fremsender tilbud på levering af  olie. Undersøger om der foreligger en samlet 
 indkøbsaftale for hele Dayz Resorts. 

•   I enkelte lejligheder, er der blevet installeret et combikabinet indeholdende både komfur, 
 ovn og opvaskemaskine.  

 Har problemer med , hvis det går i stykker og ejeren ikke kan kontaktes, at løse problemet
 idet der ikke er erstatningsmoduler på lager.  
 Bestyrelsen vil opfordre ejerne til ikke at montere kombi, men få en snak med viceværten. 

•  Varmekontrollen starter i morgen med udskiftning af  vand- og varmemålere. 

•  Maling af  betonrenovering udføres i næste tørvejrsperiode. 

•  Hjemtager tilbud på  levering og montering af  vindues- og dørpartier på altansiden i både 
 træ og træ/alu, færdigmalet i standard RAL-farve 

•  Har modtaget rapport på yltralydsmåling of  skorsten mv.  Afleveret til JM 

•  Fremover forlanges der betaling for tømning af  flaskecontainer.  

•  
ad 1 Næste faktura for tømning betales. NM kontakter firma. 

ad3 Referat nr. 75 er godkendt og kan lægges ud på hjemmesiden  
 

NB ad4         Foreningen har i øjeblikket et indestående i bank på 693.000,00 kr 
Der er kun ganske få udeståender. 
Regnskabet afsluttes 30.09.2011    

    
KA ad 5 Forespørgsel om Dayz Resort løbene og om hvorfor det er blevet aflyst i Bønnerup. 
 
RW og MD Løbet i Bønnerup er blevet aflyst pga. manglende tilslutning, men der arbejdes videre med 
ad 5 ideen således, at det forhåbentlig kan blive et tilbagevendende arrangement. 
 
LF ad 6 LF, RW og JEB har afholdt møde med formanden for tennisklubben som udtrykte en vis 
 optimisme for fremtiden og for det fremtidige samarbejde. Kontaktes igen til foråret. 
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RW ad 7 Belægningsprocenten er for uge 24 - 28%, uge 25 - 36%, uge 26 - 58%, uge 27 - 74%, uge 
 28 - 92 %, uge 29 - 93 %, uge 30 - 85 %, uge 31 - 78 %, uge 32 - 42 % og uge 33 - 33 % 
 

•  Enkelte lejere har udtrykt utilfredshed med sovesofaer, som kun har en udslået bredde på 
 120 cm. 

  
MD ad 7 Organisation mv. for Dayz Resorts pr. 1 september 2011 vedhæftes referatet. 

•  Hvad angår salg & marketing, arbejdes der for nuværende med en plan for 2012 der 
 blandt andet vil indeholde, annoncer, Internet, tour operatører, blok salg og salg via øvrige 
 samarbejdspartnere. Der vil blive lagt vægt på optimering af salg vedrørende belægning 
 uden for feriesæsonerne baseret på øget salgsaktiviteter i forbindelse med Dayz Resorts 6 
 koncepter, herunder, Explore, Active, Wellness, Golf, Plus+, og family.  

 

•  Mere information følger på den kommende informationsaften for ejerne. 
 

JM ad 8  Der er indgået en aftale med MD om, at der indkaldes en uvildig rådgiver for 
 gennemgang af  hele problematikken vedrørende afregning af  vandforbrug mv. 
 Begge parter er enige om, at den af  rådgiveren udarbejdede rapport lægges til grund for 
 den endelige afregning. Forsøges udført inden 30.09.2011 således, at afregningen kan 
 indgå i årsregnskabet. 
 Udgift til rådgiver deles 50/50 af  parterne. 

  
MD ad 8 MD oplyser, at Norddjurs Kommune d.d. pr mail har meddelt tilladelse til udførelse af  27 
 lejligheder, facaderenovering  med farveskift mv.  alt i henhold til det med ansøgningen 
 indsendte og til  nabohøringen udsendte materiale .  Alt uden udgifter for ejerne.  
 MD lovede endvidere at kompensere for allerede afholdte omkostninger i ejerforeningen 
 samt  accepterede, at i stedet for maling af  vinduer og døre mod gangarealerne, som 
 beskrevet i renoveringsplanen, ville man kompensere ejerforeningen for det beløb som det 
 ville koste. Ejerforeningen skulle så anvende beløbet til delvis dækning af  montering af  
 nye. 
 
  ad 8 Varme- og vamtvandsforsyningen sker fra eksisterende varmecentral 

•  MN fremsender etapeplaner for udførelsen 

•  FCK forestår de nødvendige vedligeholds- og tagreparationsarbejder, således at der ikke er 
 risiko for vandgennemtrængning.  

•  Aftalen af  21.09.2011 vedr. tilføjelse af  nye etager og renoveringsarbejder på boligmassen 
 på Dayz Kattegat blev godkendt og underskrevet af  bestyrelse og MD. 

 MD lovede at detailprojektering blev igangsat straks således, at man forventer opstart af  
 arbejdet straks i 2012. 
 
 
 
 

  
 Formand Jan Morsing og koncerndirektør Martin Dyrholm underskriver aftalen 
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•  Der blev indgået en ny aftale om viceværtforpligtigelser for ejerforeningen.  
Der findes nu en liste med alle opgaver beskrevet ( listen vedhæftes referatet ) 
Dette vil betyde, at der ikke fremover kommer ekstraregninger til ejerforeningen. 

 
 
ad 9 JM påtalte, at formidlingsaftalerne ikke var forelagt bestyrelsen inden udsendelsen. 
 MB tog påtalen til efterretning og lovede, at fremtidige formidlingsaftaler ville blive 
 forelagt bestyrelsen inden udsendelsen  
  
ad 10 Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 26. november kl. 14.00  i Bønnerup 
 
ad 11 Dayz Resorts har indgået en aftale med Meilgård Slotskro om forpagtning af  Restaurant 
 Kattegat. 
 
 
 
  
 


