
Bestyrelsesmøde / Feriecenter Bønnerup Strand APS- 27-3-2017. 

Referat: 

Til stede: Roberto –Kim -Poul Erik –Torben –Allan –William. 

Dagsorden til mødet fremsendt og fremlagt (se kopi)- denne punktform bliver 
fremover den gældende dagsorden til vore møder. 

Punkt1. 

• Kort præsentation af de enkelte bestyrelsesmedlemmer samt konstituering 
2017. 

Formand: Kim Mikkelsen ( personale kontakt) 

Næstformand: Torben Meisner ( restaurant kontakt)( teknik) 

Direktør: Roberto Vejrup 

Økonomi/beregninger+ deltagelse i ejerforeningens bestyrelse: Poul Erik 

Teknik/IT- vedligehold : Allan Lillebæk (Kim) 

Sekretær/ referater: William Chr. ( restaurant kontakt) 

• Gennemgang af udkast til salgsmateriale vedr. anparter, modtaget fra Birger 
iflg. Opfordring fra generalforsamlingen. Vi ”tygger” lidt på det fremsendte - 
og melder ind til Roberto forinden vi siger go for dette. Skal være tilsendt 
inden næste møde! 

• Referater og øvrigt materiale fra generalforsamlingen sørger Roberto for 
tilsendes Lars Karmark,- til anvendelse på hjemmesiden. 

Punkt 2. Orientering fra direktøren. 

• Økonomien er OK i øjeblikket – udgifter gennemgået, summa er vi med og 
likviditeten er ligeledes ok. 

• Gennemgang af Robertos skrivelse til ejerforeningen ved Niels, ang. 
sammenlægning af økonomien/ udgifter med formål at spare moms og 
administration. Fremlagt dokument blev gennemgået som grundlag/input for 



fremtidigt samarbejdsaftale med ejerforeningen. Fremlægges på næste 
fællesmøde med ejerforeningen, hvor også denne fremkommer med udkast 
til samme. 

• Samarbejdsaftalen i udkast blev gennemgået med følgende konkrete 
bemærkninger- ”Kan vi være sikre på altid at have sikret huslejen?” 
Roberto udarbejder på grundlag af vore drøftelser nyt udkast til gennemgang i 
APS bestyrelsen. 
Der afholdes snarest møde i den nedsatte arbejdsgruppe bestående af repr. 
fra APS og ejerforeningen - herfra kommer snarest yderligere materiale. 

3. Restaurant. 

      * restauranten åbner normalt i påsken og tilbyder som tidligere skiftende tema  
buffet anretninger. Planer er at åbne op for middagstilbud mod forudbestilling, alt i 
samarbejde med receptionen, yderligere udarbejdes tilbuds sedler til indstik i 
udlejningsdokumenter. Der planes endvidere med tilbud på ”brunch” og andre 
specialarrangementer. 

Forpagter og personale er godt tilfredse, og ser frem til en god sæson som nu vil vise 
mulighederne fremover. Planen er at Katrine fremover selv kan drive stedet med 
hjælp fra Henrik. De har en del bookninger til selskaber her i 2017 samt en del i 
foråret 2018. Indgået mundtlig aftale om april/maj 2018 betales husleje kr. 5000,- + 
moms pr. måned. Forinden og efter sommerferien afholdes møde angående videre 
kontrakt 2018 og fremover. Husleje beløbet vil antagelig ligge i samme størrelse som 
aftalt for de 2 første måneder, dog med en eventuel anden fordeling, således der 
opspares til vedligehold og reparationer løbende. 

4. Teknik ……. 

    * Bænke ( sæt) i sandkassen! Torben undersøger priser. 

    * Parasoller ? 

    * Solcentret - vi nedlægger mindst 2 stk. evt. sælges hvis muligt. Kim og William      
kigger på mulighederne snarest muligt og undersøger om salg muligt. Eventuelt om 
1 stk. kan bringes i orden så det kan fungere. 

5. Eventuelt. 



    * Vi bør have officielt brevpapir som vi kan anvende! 

       Kim udarbejder en skabelon til down loading. 

 

Ref. William. 

 

 

        

            

 

 

 


