
  
 
 
 
 
 

Ejerlejlighedsforeningen Kattegat 
www.ejfk.dk 

 

 
Den 14. ordinære generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Kattegat afholdt den 07.03.2015 
 

  
 

 ad 1  Jens Opstrup F204, blev valgt til dirigent, og erklærede generalforsamlingen for lovlig 
 og varslet i tide. 

 
D109 Gør indsigelser mod generalforsamlingens lovlighed 
 Der findes 2 sæt vedtægter og den seneste sammenskrevne fra 2009 er ikke tinglyst. 
 
dir Dirigenten gør opmærksom på, at de er lovlige selv om de ikke er tinglyste. 
 
D 109 Ønsker, at få dette ført til referat, men accepterede forklaringen og vil ikke gøre yderligere
 indsigelser mod gennemførelse af  generalforsamlingen. 
 

 ad 2  JM aflagde sin beretning, som blev vedtaget (kopi af  beretning vedhæftes) 
 
D109 Er utilfreds med bestyrelsens håndtering af  renoveringen, samt omkostningerne. 
 
E109 Mener, at beretningen skal godkendes 
 
B208 Mener, at man skal glæde sig over det samlede resultat som er flot. 
 
LF Påtager sig gerne ansvar for den håndtering, som D 109 kalder mandatsvig. 
 
D109 Har haft forlagt processen/proceduren en statsautoriseret revisor og mener ikke, at 
 bestyrelsen bare kan udstede en blankocheck. Mener i øvrigt, at det er betænkeligt, at 
 udbetale penge til et bestyrelsesmedlem. 

 
E202 Efterlyser en optimal løsning af  både den faste og den trådløse internetforbindelse. 
 Der er for meget udfald og for lidt dækning på den trådløse forbindelse. 
 
JM Der arbejdes på, at finde den rigtige løsning/placering af  sendere mv. 
 
E126 Energirenovering - ikke udført? 
 
JM Nej - den udførte facaderenovering kan danne grundlag for et mere korrekt tilbud. 
 
A112 Lad være med at navngive enkelte skyldnere 
 

 ad3 NB gennemgik regnskabet, som godkendtes af  generalforsamlingen med enkelte 
 kommentarer  

Beklager, at det kun er udsendt pr. mail og ikke pr. brev. 
 Revisionen udført af  Revisionsaktieselskabet Deloitte har ikke givet anledning til forbe-
 hold. 
 
A112 Undrede sig over den forholdsvis store stigning på renovation 
 
JEB Skyldes både ekstra tømninger i forbindelse med renoveringen af  terrasserne, men også at 
 enkelte ejere bruger containerne til storskrald i sted for selv, at køre på genbrugsstationen
 f.eks. i  Glesborg. 
 
E202 Hvad dækker bogførings- og anden administrativ assistance? 
 
NB Ekstraomkostninger i forbindelse med indførelse af  betalingsservice  
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E202 Har man hjemtaget tilbud fra andre firmaer vedrørende revision af  regnskaber mv.? 
 
NB Nej, men er i løbende dialog om muligheden for, at reduceres omkostningerne. 
 
E202 Har de udtrykt bekymring vedrørende vores solvens? 
 
NB Nej 
 
JM Der er indsat ca. 256.000,00 på konto for tilbageholdt brugsretsvederlag 
 
E210 Bliver lejeindtægterne så ikke bare modregnet af  Dayz? 
 
E209 Har modtaget en rykker fra Dayz for manglende betaling 
 
JM Har skrevet til Days og meddelt, at den tilbageholdte betaling af  brugsretsvederlag, bliver 
 modregnet i det beløb, som Dayz skylder Ejerlejlighedsforeningen Kattegat.  
 
D109 Der er afsat penge til renovering i regnskab?? 
  
NB Det er revisor, som har anbefalet, at renovering medtages i regnskabet. 

Kreditorpost på 1.7 mill. - huske på, at regnskabet er fra 31.12.2014 
Skyldige poster indbetalt ikke bekymret endnu over likviditeten 

  
 Regnskab godkendt 
 

 ad 4 NB gennemgik budgettet, som blev godkendt 
 
JM Det vi sparer i det samlede energiforbrug kan evt. hensættes til nyt tag 
 
A112 Hvad sker der med hybenbeplantningen foran blok A 
 
JEB Holdes nede ved klipning 1 gang årligt 
 Alle udenomsarealerne henhører under ejerforeningen, men Dayz har en eksklusiv 
 brugsret på 29 år over arealerne. 
 
D207 Sker der noget med hegnet omkring pool arealet? 
 
JM Der arbejdes hårdt på det. 
 
MN Michael Neumann fremlagde resultaterne af  sin sondering af  markedet vedr. centerets 
 fremtidige muligheder.  
 

 ad 5 Dirigenten orienterede om, at det første fremlagte forslag ikke kan vedtages på denne 
 generalforsamling 

 
D109 Ejerlejlighedsforeningen kan ikke påtage sig, at overtage/drive centeret 
 
JM Vil gerne have en tilkendegivelse om: 
 En overtagelse af  centeret 
 Ejerforeningen kan evt. oprette et nyt selskab som kan købe centeret 

Indgå en aftale med Dayz om videreførelse af  den nugældende aftale med aftale om 
overtagelse af  centeret 1. januar 2016. 
 

D104 Mener at vi skal købe bygninger, men billigere end den tidligere nævnt. 
 Der bør foretages en beregning vedrørende overtagelse/videredrift 
 
E121 Der er tidligere nævnt en pris på 3 mill., men den kan vel reduceres med mellemregningen 
 mellem Dayz og foreningen.  
 Til hvor meget? 
 Positiv over for eget selskab 
E207 Kan ejerforeningen vedtage nye vedtægter? 
 
E126 Har tidligere gennemgået det af  BBJ fremlagte budget i forbindelse med en evt. 
 overtagelse. Af  budgettet fremgår det, at der vil ske en fordobling af  budgettet og en 
 reduktion af  omkostningerne med 30 %. Der er helt urealistisk. 
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 Der skal sættes tæring efter næring og fokuseres på driftsomkostningerne. Have is i maven 
 og afvente situationen. 

Evt afgive et tilbud hvor de kalkulerede udgifter på. ca. 1 mill. til renovering af  
 fællesarealerne  er fratrukket. 
 Der vil stadig skulle betales et brugsretsvederlag 
 Bestyrelsen bør udstyres med et mandat til den videre forhandling mv. 
 
A214 Ikke alle ejere kan/vil indgå i et ejerskab af  centeret. 
 Dem som ikke vil indgå i ejerskabet skal vel betale et højere brugsretsvederlag? 
 
D109 Dayz har indgået en aftale gældende til 2017 og vi må da forvente, at de lever op til aftalen 
 ellers skal de da betale for, at komme ud af  aftalen. 
JM Det er korrekt, at der foreligger en aftale frem til 2017, men hvad nu hvis de drejer nøglen 
 og lukker selskabet? 
 
D202 100% opbakning til bestyrelsen. Tror ikke rigtig længere på, at Dayz længere vil leve op til 
 deres forpligtigelser. 
 
A112 Pris pr. andel? 
 
JM Anslået pr. på 20.000,00 kr pr. lejlighed, ekskl. refunderet istandsættelser 
 
Lars Har konstateret at der i Dayz`s regnskab figurerer et tab på ½ mill. om året på centeret 
 
B203 Vi skal ikke betale BBJ`s gæld 
 
E101 Afvente og købe konkursboet. 
 
C105 Efterlyser en mere positiv og konstruktiv retorik i rummet. 
 Vi skal stå sammen om en fælles løsning om, at bevare centeret. 
 
E202 Business - case: 
 Er der taktik i det? 
 Hvad koster det? 
 Der skal selvfølgelig søges den nødvendige juridiske bistand 
 
JM Bestyrelsen kan og skal ikke drive centeret 
 
B107 Ingen skal presses til indgå i ejerskabet. 
 Vi skal ikke bryde nogen aftale indgået med BBJ 
 
E209 Oprette nyt selskab, mulighed for, at tegne anparter, betale brugsretsvederlag. 
 Det er en måde, at få centeret til køre fortsat. 
 Der vil selvfølgelig altid være en risiko forbundet med at købe centeret, hvis vi f. eks, ikke 
 finder den rigtige udlejningsaktør mv. 
 
C126 Scenariet med køb mv. er kun af  nød, idet det ikke er nogen god forretnings - case, med 
 nødvendigt for, at vi fremadrettet har et center. 
 Alle skal med ellers lukker centeret 
 Det skal være et selskab uden personlig hæftelse 
 
dir. Vi har den bedste natur uden for døren, et arbejdende havnemiljø mv. som gør det her 
 værd, at kæmpe for. 
 
LF Mener godt, at man kan tillægge projektet en større optimisme 
 
?? Kan lokale være interesseret i, at deltage i projektet? 
 
dir. Bestyrelsen ønsker en tilkendegivelse om de skal arbejde videre med projektet 
 Afstemning ved håndsoprækning. 
 
 Forslag 1  : Ingen for 
 
 Forslag 2 (krav om forhøjet bidrag) 121 ejere imod 
    1 blank 
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 ad 6 Valg af  bestyrelse:  
Genvalgt til bestyrelsen: Niels Bach  lejlighed E213 
Nyvalgt til bestyrelsen: Mette Karmark  lejlighed A105 
Genvalgt suppleant: Flemming Jakobsen lejlighed E103 
 

 ad 6A Genvalg af  revisor: Deloitte 
 
A119 ad 7 Foreslår navneændring til : Feriecenter Bønnerup Strand 
   Bønnerup Strand Feriecenter 
 
LF Der skal opbygges en ny profil omkring centeret og det fungerer kun hvis ejerne selv 
 synes om det.  

Udskrevet en fotokonkurrence omkring centeret hvor vinderen afsløres i forbindelse med 
en reception/sammenkomst som afholdes den 29. maj, hvor vi forhåbentlig også kan 
møde en ny forpagter af  restauranten. 
Alle skal tale centeret op igen med realismen og optimisme 
 

B104 Kan det være en ide, at invitere byens borgere/byens foreninger til, at se centeret. 
 Evt. annoncere det i Brugsen? 
 
JEB Efterlyser tilbagemelding fra ejerne vedr. skiltning med forbud mod hund og rygning i 
 lejlighederne., samt en melding om, at lejligheden er klar til udlejning. 
 Minimums mål på en sovesofa er 140 x 200 cm 
 
JM Hvordan skal arealet foran E-blokken retableres? 
 Græsplæne med sand kasser? 
 Græsplæne uden sandkasser? 
 Genudlægning af  sand? 
 
E126 Genudlægning af  sand. 
 Hvordan skal vi betale for den kommende renovering af  tagene? 
 Kan alle betale? 
 Der skal udvises stor sparsommelighed med nye investeringer 
 
NB Vi kan opbygge en kapital  
 
?? Mener at vi skal bevare sandarealer således, at den "sydlandske" stemning bevares. 
 
E112 Græsareal ellers skal alle møblerne hele tiden rengøres 
 
E107 Græs hele vejen 
 
A103 Foreslår at der bliver etableret en petanquebane  
 
C202 Græsareal kræver ekstra vedligehold - ektra omkostninger  
 
C107 Kan man lave en opsparing på f. eks 100 kr. pr. måned ? 
 
A206 Kommer skraldespandene med sække ikke tilbage? 
 
JEB Efter et påbud fra arbejdstilsynet har man fjernet skraldespandene.  

Ellers er der uddelt en grøn smiley til centeret. 
Foreslår at fjerne hybenbuskene, udlægge sand og etablere et plante bed langs stien, 
eller udlægge muld, så græs og plante opstammede træer langs stien 
 

E115 Hvornår genmonteres klapbordene? 
 
JEB De klapborde, der ønskes genmonteret, bliver monteret i forbindelse med 
 færdigudførelsen af  malerarbejdet 
 
E107 Maling af  plankeværk i sort farve? 
 
A218 Efterlyser knagerækker, hylder i poolområdet. 
 
JEB Bliver monteret. 
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 Foreslår at maling af  rækværk udføres i en fælles arbejdsweekend. 
 
JM Tillæg til sammenskrevne vedtægter fra 2012 (ændring af  regnskabsåret) er ikke behandlet 
 korrekt i.h.t. vore vedtægter. 
 Alle stemte for, men der var ikke de nødvendige 2/3 af  ejerne til stede, så der skulle have 
 været indkaldt til en ekstraordinær gf, for at få det endeligt besluttet. 
 Procedurefejlen betyder, at vi skal stemme om det igen ved næste generalforsamling.  
 
Dirigent Tak for i dag 
 
JM Takkede dirigenten for god mødeledelse samt for god ro og orden  
 
Referent Kurt K. Andreasen - E204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Formand  Kasserer  Sekretær  (ref.)  Bestyrelsesmedlem 

Jan Morsing  Niels Bach-Jensen Kurt Andreasen  Leo Frederiksen  
tlf. 30537632  tlf. 24277403    tlf. 40194872  tlf. 23468374 
Edv. Egebjergsvej 14  
8600  Silkeborg      Vicevært 
mail: jmm@privat.dk     Jens Erik Brøgger 
                                                                                             tlf. 20335338  

 


