
Referat af bestyrelsesmøde nr. 70 den 3. juni 2010 kl. 10.30 i Bønnerup 

Deltagere             JM, NB, JEB, LF og KA (ref) Afbud fra MN                             

 JEB ad 1

  JEB har igen haft kontakt med Norddjurs Kommune, Bodil Kristensen - Teknisk 
Forvaltning vedrørende skiltning  og hun har oplyst at der vil blive opsat et nyt skilt inden 
højsæsonen, dog kun med henvisning til feriecenter, spisested og overnatning. 

Olieforbruget er steget med 10 - 20% i forhold til 2009.                     

Der er hjemkøbt og udplantet en anden type blomster, som gerne skulle blomstre noget før på 
sæsonen.

Der udføres reparations- og malerarbejde på sydgavlen på blok E. 

Overslagspris 5 - 6.000,00 kr inkl. moms.

Arbejdet udføres Trustrup Malerforretning. JEB har flere gange  forsøgt at kontakte Waldemar`s 
Malerforretning, men uden resultat.

Pumper på varmesystemet udskiftes den 09.06.2010.

HH er stadig sygemeldt.  Gitte tiltræder i receptionen pr. 15.06.2010.

Belægningen på nuværende tidspunkt er ca. 12 % lavere end på samme tidspunkt i 2009.

Prima GAS har forespurgt om de måtte have lov at besigtige og evt. fremsende tilbud på ændring af 
vores varmeinstallation. Det er der selvfølgelig sagt ok for.                     

ad3                       

  Referat nr. 69 er godkendt og kan lægges ud på hjemmesiden 
NB ad4                

·   Har udsendt de sidste rykkere den 21.05.2010. Mangler indbetaling fra 3 - 4 ejere. 

·    Kassebeholdninger er på 466.000,00 kr.
Kommende betaling: Olieforbrug 115.000,00 kr 

LF ad 6

  Der bør udarbejdes en plan for Drift- og vedligehold for hele bygningskomplekset. 

 Foreslår at der tages kontakt til ejerne/udlejeren af tennisbanerne for at se om der evt. kan 
laves en aftale om en favorabel baneleje for Feriecenter Kattegat`s  gæster 

 I forbindelse med  den manglende udlejning efterlyses en, for Feriecenter Kattegat, mere 
målrettet markedsføring, hvor man bla. mere slår på stedets miljø mv. 

Centeret også er velegnet til afholdelse af kurser og allerede har haft flere kurser med meget 
tilfredse deltagere.

Foreslår at det tages op på næste bestyrelsesmøde. Evt. med deltagelse med en fra Strandhotellernes 
markedsføringsafdeling 

JEB ad 7

  Der har været afholdt en nabohøring i forbindelse med tag (overbygningen). Der var en 
rigtig positiv stemning, og Strandhotellerne vil derfor gerne fortsætte processen og få   
udarbejdet en lokalplan. 

Strandhotellerne ønsker derfor fristen for den endelige afgørelse forlænget til ultimo    januar 2011

JM ad 7

·      Strandhotellerne mangler at indbetale vort tilgodehavende vedr. årsopgørelsen for vand/varme.



·      Niels har udsendt rykker skrivelser til ejerne, og følger op på de få stykker som stadig mangler.

·     Bestyrelsen besluttede at udsætte fristen som ønsket, under forudsætning af, at det er samme 
betingelser, som i den tidligere indgåede skriftlige aftale, samt at projektet fysisk igangsættes i 
2011. (efter godkendelse.)

 Vedrørende viceværtaftale opstiller NB et regneark for de kendte udgifter.MN udfærdiger 
notat med informationer om betalte ekstraudgifter til Strandhotellerne. MN opfordres til at 
fremsende information om, hvilke opgaver der bliver udført for de ekstra 100.000,00 kr. som 
den nye aftale indeholder. 

ad 9

  Forslag til besvarelse af henvendelser fra A 119 og E 222 blev godkendt. 
 Der var kommet en mail fra B 108 angående afregning ved salg af en lejlighed. 

    JM lovede at besvare denne henvendelse. 

  JM fik udleveret kopi af indreguleringsrapporter for oliebrænder for nærmere undersøgelse. 
ad 10

 Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 26. august 2010 kl. 15.30 i Bønnerup. 
ad 11                    

   KA indhenter tilbud på udarbejdelse af en plan for Drifts- og vedligehold af  hele bygnings-
komplekset 

   

Referent       Kurt Andreasen

 

<til toppen>

 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 69 den 6. maj 2010 kl. 16.30 i Bønnerup

Dagsorden

1.                           Heidi Haugaard/ Jens Erik – seneste nyt. 

2.                           Godkendelse af seneste referat. - 

3.                           NB– seneste nyt.

4.                           KA  – seneste nyt.

5.                           LF  –  velkommen til bestyrelsen -  seneste nyt.

6.                           JEB (MN)– seneste nyt. ( belægning –markedsføring) samt status på             

                              Tag.(overbygning) – Status på det nye pointsystem for lejlighederne.

                              Oplæg formidlingsaftale 2011. - skal godkendes af bestyrelsen!!

                              Viceværtaftale – forslag til ny aftale, samt aftale om afvikling af fremsendte

                              opkrævninger med fejl.                      

7.                           JM – Renoveringsopgaver – meldingerne på gf var klar, mere renovering.

                              Igangsætning af ”spareforslag” – pumper, styring og isolering.                   
                          

8.                           Diverse :                             



                              A - E 222 og A 119  Behandling af breve (mails) 

9.                          Næste bestyrelsesmøde. ( evt. flere)

10.                          Evt.

  Deltagere:       Jan Morsing JM,  Niels Bach-Jensen NB, Michael Neumann MN, Jens Erik 
Brøgger JEB, og Leo Frederiksen  LF (ref.) Kurt Andreasen KA, ikke tilstede, afbud. Mødet 
afsluttedes kl. 20.30.                      

Ad 1               Heidi Haugaard, deltog ikke i mødet, HH er langtidssygemeldt..

JEB kunne berette, at arbejdet med, at gøre sommerklart hænger lidt på grund af den lange og 
strenge vinter. Det har været et yderligere pres, at HH blev sygemeldt. Gitte tager over så godt hun 
kan, er inde i de fleste procedure, men der er stadig områder hvor JEB må støtte op. Bodil der nu 
arbejder i Øer, kommer til hjælp på tilkald.

JEB terrasserne er flere steder dårligere end vurderet tidligere, der er således råd flere steder både i 
bærende bjælker og belægningsbrædderne.

Beslutning:    De nødvendige reparationer iværksættes straks. Renovering vurderes efter sæsonen. 

Blomster  
JEB på trods af nogen frostskader på træer og planter, vil centeret fremstå med den sædvanlige 
blomsterrigdom.

Taget
JEB der er fire steder repareret med tagkit. Ved E-blokkens sydvæg skal der en ny kantliste til for, at 
forhindre at der sker yderligere indtrængen af vand i muren, som er synlig skadet.

Beslutning:    Det blev besluttet, at foretage de nødvendige reparationer.  

                      Varmeanlægget

JEB fyret kører som det skal, men jeg frygter, at vi ikke får den reduktion af olieforbruget som 
forventet, ved ibrugtagningen af de nye brændere. Nu har vinteren jo været både længere og koldere 
end vi har erfaring for i nyere tid. Når vi har en længere periode, at vurdere på må vi overveje om 
der skal yderligere justeringer til. JM vil studere virkningsgraden på fyret. 

Beslutning:    Hvis der skal foretages ændringer sættes de i værk af SEB efter aftale med 
JM.                

                Kloakbrøndene

Der har været slamsuger på nogle af kloakbrøndene, i enkelte tilfælde har de stoppede brønde,  
desværre tidligere medført, at der har været overløb i nogle lejligheder, det er nu rettet.

                
                TV- signalet

                TV4 – Sverige har generet modtagelsen af signaler fra andre sendere.

                Det er nu i orden.

Beslutning:    Det er ejernes ansvar, at sikre, at kanalerne er installeret  på apparaterne. 

                      JEB laver en liste over digitale - og analoge kanaler .

                      

                      Askespande

Beslutning:    Det blev besluttet at indkøbe nye spande til cigaretskodder.  

JEB   forsøger, at finde en så billig og smuk løsning som muligt.



                

                      Fællesarealerne

                      Der pågår hele tiden små løft i kvaliteten af fællesarealerne.  

 

Ad 2.             Referaterne fra møde 68 og generalforsamlingen 2010 blev vedtaget og kan nu lægges 
på hjemmesiden.

Beslutning:   Det blev besluttet, at referaterne fremover søges godkendt ved skriftlig procedure 
slåedes, at de hurtigere kan lægges på hjemmesiden.

 

Ad 3.              NB Kassereren 

Der er også i år flere skyldnere, der er iværksat rykkeprocedure. Der er på visse områder tvivl om 
mindre poster i fordelingen mellem ejerforeningen og Strandhotellerne, NB og MN udarbejder en 
liste så der ikke længere er tvivl om hvem der skal betale hvad. 

Vandregningen og vandafledningen, har givet problemer på grund af bogføringen i det nye fælles 
kommunale selskab. Både den enkelte ejer og fællesvand har givet anledning til undren, men fra 
2010 skulle det hele være på plads. 

Olieregningen

Forbruget er højere end vanligt, og priserne har holdt sig på et højt oppe.  

Der har været følere ude hos alternative leverandører, men der har ikke været tilbud der var lavere 
end det vi giver i dag.

                               

Ad 4.       KA ikke tilstede .

 

Ad 5.       LF vil se tiden an i bestyrelsen. Men en samlet designplan for centeret er på ønskelisten. 
Vi  bør over tid arbejder for, at markedsføre de helt særlige kvaliteter som Bønnerup har.

 

ad. 6        Udlejning

               MN udlejningen halter bagefter sidste år og budget vi er 12 – 14% efter. Men det ser ud til, 
at vi får en rimelig god sommer.

               Bygning af lejligheder på husene

               MN kommunen vil gerne arbejde for sagen, og udarbejde det nødvendige lokalplanforslag. 
Strandhotellerne har tænkt sig selv, at afholde en nabohøring inden man arbejder videre med 
kommunen.

               Der var enighed om, at det var en god ide, at invitere naboerne til et informationsmøde om 
tilbygningen.

 

Beslutning: Strandhotellerne og ejerforeningen ønsker en afklaring inden den 1. juli 2010

               Pointsystemet

               JEB kunne fortælle, at systemet til, at vurdere lejlighederne fungere fint og er 
tilsyneladende accepteret af alle. Der er også eksempler på, at nogle ejere har forbedret 
lejlighederne, eftre bedømmelsen.



               

               Viceværtaftalen

               JM og MN udarbejder en ny viceværtaftale som vil være klar til næste møde i bestyrelsen.

               

               Formidlingsaftalen

               Sendes til bestyrelsen til gennemsyn før en sender til ejerne.

 

Ad 7.       Renoveringsopgaver

               JM generalforsamlingen udtrykte klart, at der var ønske om at vi gik i gang med 
renoveringsopgaverne, og fik igangsat flere ”spareforslag”.  Vi  sætter nye pumper op med 
behovsstyring til det varme vand,  med bl. a. natsænkning. Vi har indhentet flere tilbud, det ser ud 
til, at ES- smedjen, er billigst og bedst.

 

Ad 8.      Henvendelser fra ejerkredsen

               Mail vedrørende dårligt fungerende termostat og hermed forøget varmeforbrug.

Beslutning: Det er den enkelte ejers eget ansvar, at sikre, termostater og haner og ventiler og 
forbrug af varme, vand og el. Selv om Strandhotellerne – JEB har været behjælpelig ved installation 
af disse..

               Mail om hul i asfalten ved parkeringspladsen ved E – blokken. Fejlen er rettet, men det har 
taget længere end ønsket, da der har været megen bud efter de der reparerer asfalt. 

Ad 9.       JM og andre påtalte, at markedsføringen fra Strandhotellerne alene går på 4 personers 
lejligheder. MN har påtalt det flere gange og vil gøre det igen. 

Ad 10.     Næste møde torsdag den 3. juni kl. 15.30 i Bønnerup.

 

Referent         Leo Frederiksen


