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Bestyrelsesmøde nr. 109 lørdag den 19. marts. 2016 i Bønnerup. 
 
Deltagere: Jan Morsing, Niels Bach, Flemming Jacobsen, Nerisa Pedersen, Jens Erik Bøgh, Mette Karmark. 
 
 
Dagsorden: 
 
 
    

1. Nyt fra Jens Erik. 
2. Spisning. 
3. Godkendelse af referat nr. 108. 
4. NB senest nyt - Status økonomi. 
5. MK nyt 
6. FJ nyt 
7. Nerisa nyt. 
8. JMM nyt 
9. Diverse 
10. Næste bestyrelsesmøde 
11. Evt. 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
Ad. 1. Nyt fra Jens Erik. 

Jens Erik oplyste, at ApS havde bedt ham om at repræsentere dem i bestyrelsen.  
Kunne konstatere at det har været en forrygende start på sæsonen. 
100 udlejninger i vinterferien. Påskeudlejningen ser lige så fin ud. 
 
Der bliver bestilt blomster til kasser og krukker som vanligt. 
Der er blevet ryddet op langs blok E. 
Jens Erik har kørt to trillebøre skrammel væk fra terrasserne. Rustne grill mm. 
Vi henstiller til at folk selv ordner deres terrasser, så de ser ordentlige ud. 
 
Der bliver foretaget tjek af vandmålere den 1. april. 
Der er fundet en vandmåler som kører baglæns, og en måler som ikke er monteret. 
Så vi undrer os lidt over hvor aflæsningstallene kommer fra. 
 
Tv fungerer som det skal. Vi har nu 20 kanaler. 
Der er en ny og hurtigere net-forbindelse som er 20 procent billigere. Der er stadig 
problemer med net-forbindelsen. Har bedt Prima-Net om at finde en løsning. Kunne 
måske prøve en anden udbyder. Der var også forslag om at købe nogle routere, som kan 
udlejes gennem receptionen. 
 
Løs snak om den nye legeplads. Ser godt ud, men der mangler måske et par vippedyr. 
Det kunne være fint, hvis vi kunne finde frivillige til at male grill-huset sort, så det 
kommer til at matche. 
JEB var undrende over, at han og receptionen ikke var blevet informeret om nedrivning 
og opsætning af legeplads. Det har jo betydning for både personale og gæster. 
 
Udfordringer med et par lejligheder i blok C. Sengepladserne lever ikke op til standarden 
ved udlejning til 6 personer. JEB kontakter de respektive ejere. 

 
 
Ejerne skal huske at de selv skal betale når der bliver lavet arbejde i lejlighederne. 



 – 2 –  25. marts 2016  

___________________________________________________________________________________ 
Formand  Kasserer  Sekretær  Bestyrelsesmedlem 
Jan Morsing  Niels Bach-Jensen Mette Karmark  Flemming Jacobsen 
tlf.. 30 53 76 32    tlf. 24 27 74 03    tlf.  40 86 83 10  tlf.. 61 79 02 00 
Edv. Egebjergsvej 14  
8600  Silkeborg      Vicevært 
mail: jmm@privat.dk     Jens Erik Brøgger 
                                                                                             tlf. 20 33 53 38  

 
 

Ad. 2. Spisning.  
 Skønne friske stjerneskud, tilberedt af vores nye restauratører.  
 
Ad. 3. Godkendelse af referat nr. 108. 

Referatet endelig godkendt 
  
Ad. 4.  NB senest nyt - Status økonomi. 

Økonomien ser fornuftig ud. 
En ejer er sendt til advokat, og to ejere har lavet afdragsordninger. 

 
Ad 5. MK nyt 
 Har observeret at det er de gamle fotos af  feriecentret der ligger på booking.com. 

Nerisa kontakter Danland, da det er deres samarbejdspartnere. 
Forslag om parasoller ved poolen. Kontakter restaurant, da de måske kan få nole af  en 
leverandør. 
Foreslog cykeludlejning. Måske kan vi samarbejde med en cykeludlejer i Fjellerup. 

 
Ad 6. FJ nyt 
 FJ efterlyser plads til ApS på vores hjemmeside. 

Det vil vi meget gerne give dem. Forslag om at Lars deltager på bestyrelsesmøde for 
afklaring af forskellige ting. 
FJ kontakter den nye forpagter vedr. samarbejde omkring en receptions-weekend. 
 

Ad 7. Nerisa nyt. 
 Der er lavet påskearrangementer for børnene i påskeferien.  

Har været sammen med Danland- personale fra 28 centre. Meget spændende og givende. 
De gør meget ud af at måle på kundetilfredshed. Personalet her har fået en måling på 4,7 
procent ud af 5 for service. Danland bruger mange markedkanaler, og hjemmesiden 
opdateres, og man udvikler mobil- og tabletvenlighed. 
God ide at alle ejere logger på Danlands hjemmeside for at læse nyheder. 

 
Ad 8. JMM nyt 

Behandlede udfordringerne vedr. mails fra OT, i forbindelse med vedtægtændringerne. 
Lagde en plan for hvordan vi ville afvikle GF, med hensyn til ejerliste (indtjekning) og 
indlæg fra Danland og vores ApS. 
Afstemte om nogen af os havde hørt fra nogen interesserede til posten som formand eller 
bestyrelsesmedlem. 
JMM udleverede notat med sager som ikke er afsluttet og derfor skal færdigforhandles. 

 
Ad 9. Diverse 
 Intet 
 
Ad 10. Næste bestyrelsesmøde 

5. april 2016 i Bønnerup 
 

 Ad 11. Evt. 
 Intet 
 
 
Ref: Mette Karmark 
 
 

http://booking.com/

