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Formandens beretning til den 14 almindelige generalforsamling den 07.03.2015. 
 
Året har været meget usædvanlig med megen travlhed og rigtig store udfordringer. Ud over de 
sædvanlige udfordringer med Dayz, har vi modtaget  flere anklager, beskyldninger og trusler fra ejere. 
Dette er ganske enkelt urimeligt, og kun godt samarbejde og et stærkt sammenhold og ønske om en 
positiv fremtid for feriecentret er årsagen til, at bestyrelsen ikke for længe siden har nedlagt arbejdet. 
 
Nogle af ejerne har givet udtryk for, at bestyrelsen ikke informerer nok !!!  
 
Jeg vil personligt udlove en dusør på 3 flasker rødvin til den ejer, som kan henvise til en eneste 
ejerforening eller selskab med samme antal ejere som os, der har sendt flere informationer til deres ejere 
end os. 
 

Siden seneste generalforsamling i 2014 har der været afholdt 10 bestyrelsesmøder, en del interne 
møder,  møde med advokat og omfattende mailkorrespondance og telefonsamtaler. 
Personligt har jeg registreret  mere end 1200 mails i perioden. 
 
 
Dayz: 
 
Vi må desværre konstatere, at det ikke har været muligt, at få Dayz’s til at renovere deres anlæg, i 
det omfang som vi kunne ønske og forvente.  
Der har været rigtig mange udfordringer både omkring udlejning til Røde Kors, manglende 
forpagter, manglende betaling af  fællesydelser og andel af  renovering, afregning af  varme/vand 
samt Day's krav om ekstrabetaling til renovering fra ejere i blok F. 
 
I følge advokat kan vedtægterne ikke fortolkes som Dayz ønsker, og der kan derfor ikke kræves 
ekstrabetaling. 
 
Ejere: 
 
Arbejdsmiljø:  Desværre virker det som om nogle få ejere stadig er meget negative over 
udviklingen i feriecentret. Dette har desværre medført, at såvel personalet på feriecentret som 
bestyrelsen bliver udsat for angreb, som vi ikke finder rimelige. 
En enkelt ejer har fremsendt så mange anklager og beskyldninger mod bestyrelsen (herunder også 
mandatsvig), at vi har være nødsaget til at kontakte advokat for vurdering. 
Når det lykkes bestyrelsen at få en positiv omtale af   renoveringen i den lokale presse, er der straks 
en ejer, som med urigtige oplysninger forsøge at nedgøre udviklingen og skriver, at centret er i en 
særdeles kritisk situation samt urigtige kommentarer på avisen hjemmeside. Når jeg så forsøger at 
rette de urigtige oplysninger skriver personen så, at jeg blot giver urigtige oplysninger. Heldigvis 
findes de rigtige oplysningerne på foreningens hjemmeside, men det ved læserne jo ikke. Så de 
kan  ikke gennemskue indlæget. 
 
Udlejning: 
 
Dayz har skiftet bookingsystem, hvilket desværre har medført, at de ikke er i stand til at udfærdige 
sædvanlige statistikker og udlejningen. 
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Totalt set kan de dog konstatere, at udlejningen modsvarer året før, således at der ikke længere er 
tilbagegang. 
 
Året 2015 er startet positivt med bl.a. en udlejning af  112 lejligheder i vinterferien. 
 
Bygninger: 
 
Den besluttede renovering er næsten gennemført, og har efter bestyrelsens opfattelse givet centret 
et meget elegant løft, samtidig med, at lavenergivinduer og døre samt facadeelementer med ekstra 
isolering også reducerer energiforbruget væsentlig. Ved at montere glas med ekstra isoleringsevne 
fik vi et betydeligt ekstra energitilskud, som næsten dækker merprisen. 
 
Lamper: Der har været problemer med at skaffe reservedele til lamperne foran indgangsdørene. Vi 
besluttede derfor at skifte disse til nye lavenergilamper som giver en årlig besparelse på ca. kr. 
4.500,00. 
 
Låse: Vi besluttede at opgradere låsene, så de har højeste sikkerhedsklasse (forhindrer kopiering 
for ikke ejere) 
 
Terrasser: 
Alle træterrasser  er udskiftet til fliser, som medfører mindre vedligeholdelse fremover. 
 
 
Lejligheder: 
 
Der har desværre være problemer med de nymonterede brandalarmer, og det har været nødvendig 
at skifte batterier tidligere end lovet. Vi har modtaget batterierne uden beregning. 
 
Varmeanlæg: 
 
Stålskorstenen er blevet skiftet som planlagt. (den gamle var gennemtæret). 
 
Radiatorer: Der er desværre nogle som har været i gang med udskiftning af  radiatorer og 
termostatventiler, uden forudgående aftale med Jens Erik !!  Dette er ikke tilladt, og det er 
nødvendigt med en faktura fra en aut. VVS montør, så vi kan dokumenterer overfor 
forsikringsselskabet, hvis der opstår skader på grund af  fejlmontering. 
 
 
Vandregnskab : 
 
Efter montering af  nye og bedre vandmålere kunne vi konstatere, at der fortsat var stor forskel på 
hoved og bimålerne, og vi gik i gang med søge efter  en  evt. utæthed eller fejlmåling.  Efter en 
større indsats blev der fundet en utæthed på et "hovedvarmtvendsrør" mellem 2 blokke. 
Skaden er udbedret og vi forhandler med Aqua Djurs om tilbagebetaling af  afgifter. 
 
Energi: 
 
Vi lovede på seneste generalforsamling at arbejde videre med at undersøge mulighederne for 
energioptimering, eller anden varmekilde. 
Dette arbejde blev dog stoppet, da en ejer ikke mente det var bestyrelsens opgave og truede med 
af  forfølge sagen, hvis vi satte noget i gang, ligesom utætheden i vort vandsystem betød, at vi ikke 
havde et retvisende billede af  varmvandsforbruget. 
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TV: 
 

Vi har i dag 20 kanaler incl. TV 3 sport, men det er kun fjernsyn der kan modtage digitale 

signaler som kan modtage alle. De analoge kanaler kan stadig modtages, men kun i begrænset 

omfang. Det er derfor som tidligere oplyst vigtigt, at alle skifter til digitale modtagere, da der 

ellers er forskel på, hvad vore gæster kan se. 

 

Kortholderne til tv signalerne var blevet for gamle, disse kunne repareres for et større beløb, som 

ville løbe op i samme pris som et nyt anlæg over et par år, et nyt anlæg til kr. 80.000 + moms her 

og nu var billigere på den lange bane, derfor valgte bestyrelsen denne løsning. 

 
Internet: 
 
Det trådløse system har desværre på det seneste givet nogle udfordringer, og vi afventer en 
redegørelse fra leverandøren. 
 
 
Nye ejere: 
 
Der er i funktionsåret blevet solgt 2 lejligheder, og vi byder de nye ejere velkommen til feriecentret. 
 
Betaling: 
 
Som tidlige aftalt, at der oprettet BPS betalingssystem. Desværre er der endnu nogle ejere som ikke 
har tilmeldt sig. Vi opfordrer naturligvis alle til at tilmelde sig, ligesom vi er nødsaget til at opkræve 
gebyr af  dem, som ikke er tilmeldt til at dække vor ekstraomkostninger. 
 
Borset fra Dayz, er der kun ejere som er nægtet adgang til generalforsamlingen på grund af  
restance. 
 
 
Daglig ledelse: 
Receptionen ledes i dag af  Nerisa, og Jens Erik tager sig af  alle de praktiske opgaver. Nerisa og 
Jens Erik og deres teams udfører et stort arbejde til glæde for såvel ejerne som vore gæster, det vil 
vi gerne takke for. 
 
Hjemmeside: 
Overdragelse af  administrationen af  hjemmesiden til Henrik (A 117) gav lidt udfordringer, men 
skulle nu være kørende igen. 
 
Jeg vil gerne takke den siddende bestyrelse for et positivt samarbejde. -og specielt Kurt for flere 
års positivt samarbejde, der har valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
 
Efter generalforsamling venter igen et spændende nyt år, stadig med mange nye udfordringer som 
nok skal holde den kommende bestyrelse beskæftiget. 
 
Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen. 
 
 
Jan Morsing, formand for bestyrelsen. 
26-03-2014 


