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Referat af  bestyrelsesmøde nr. 74 den 9. marts 2011 i Bønnerup 

 

Deltagere JM, NB, LF, , JEB, RW, og KA (ref) 
 MN afbud pga. sygdom. MN deltager fremover ikke i bestyrelsesmøderne 
  
Formøde Expert fra Grenå var indkaldt for at orientere om tv-installationen og tv-signalerne. 
 Fejlen med skygger på enkelte af  de analoge kanaler ligger i kontrolrummet og der 
 arbejdes, sammen med udefrakommende eksperter på at løse problemet. 
 Anbefalede samtidig at ejerne tjekkede deres kabel fra stik til tv for evt. beskadigelser mv. 
 
JEB ad 1 Fyret kører, efter udskiftning af  brænderen, perfekt. 

•  Der har i perioden været enkelte stormskader, som er udbedret af  JEB, samt en enkelt 
 vandskade. 

•  Har modtaget enkelte klager om, at det trækker/fyger ind af  facadedørene til lejlighederne 

•  Har kun modtaget et overslag på betonrenovering på 32.000,00 kr ekskl. moms.  
 Afventer yderligere tilbud på både beton- og terrasserenovering. 

•  Blomster i kummerne mv.  - som i 2010 

•  De opstammede træer i de runde kummer udskiftes løbende 

•  Registrering af  energimålere er afleveret til JM 

•  Forespørger om opdelingen på fællesinstallationer (vand, varme, tv og el)  

•  Hjemtager tilbud på udskiftning af  facadedørene og udskiftning af  lem med topvindue 
 til et tophængt vindue. 

 

ad3 Referat nr. 73 er godkendt og kan lægges ud på hjemmesiden  
 

NB ad4         Foreningen har i øjeblikket et indestående i bank på 985.000,00 kr 
         Der henstår 370.000,00 kr. til betaling.  
         Der er udsendt 24 rykkere til ejere. 
         Ved en lejlighed er kravet om betaling gjort gældende i forbindelse med salg.   

•  Der henligger en mellemregning til Strandhotellerne vedrørende afregning af  
 vandforbrug. 

 Strandhotellerne har fremsendt en skriftlig indsigelse, idet det anføres at den krævede m³ 
 pris er for høj.  

•  Ændring af  tv-kanaler kan kun ske ved tilkøb af  enkeltkanaler. Tilbud på tilkøb af  en 
 enkelt sportskanal er på 30 kr/måned ekskl. moms, hvilket medfører en merudgift på 
 450,00 kr inkl. moms pr. lejlighed/år. En samlet merudgift på 69.000,00 kr pr. år. 

 Afventer billigere tilbud 

•  Der er modtaget en kreditnota fra Gastech på brænder 

•  Målere:  
 Det er et krav, at målere udskiftes efter 6 år.(af  hensyn til målenøjagtighed)  Vi har fra 
 Varmekontrol modtaget et specielt tilbud, hvor man tilbyder gratis montering af  nye 
 elektroniske varmemålere med indbygget sender, mod et tillæg på kr. 12 pr. måler pr. år  i 
 10 år i forbindelse med afregning. Nuværende målere er fordampningsmålere, som stort 
 set ikke anvendes længere, da de ikke særlig retfærdige, da de også medregner varme var 
 sol m.v. som kommer ind i rummet.  
 Tilsvarende tilbyder man at udskifte de eksisterende vandmåle (et-strålemålere) med 
 flerstrålemålere som også har indbygget sender. Tilsvarende pris for dette er kr. 36,00 pr. 
 måler pr. år. (de nuværende et-strålemålere har en fejlvisning på op til ca. 25%, og skaber 
 derfor forvirring i forbindelse med afregning)  
 Endvidere har de også tilbudt at energimålerne også kan udskiftes (også til ny model med 
 sender)  for kr. 100,00 på tilsvarende betingelser.  
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 Sluttelig kan vi ved at betale for leje af   5-6 masterbokse (samler alle informationerne og 
 sender dem direkte til Varmekontrol) for kr. 200,00 pr. stk. pr. år. undgå, at der fysisk skal 
 aflæses målere, da alle informationer sendes direkte til Varmekontrol.  
 
 Med dette system sikrer vi os, dels at overholde kravet om udskiftning, ligesom vi får et 
 fremafrettet system, som ikke kræver indtrængen i lejlighederne hvert år. 

 
JM ad 4 Svarer Strandhotellerne vedrørende mellemregning. 

 
JEB ad 7 Belægningsprocenten i vinterferien var på 7,58 % mod 9,48 % i 2010 

•  Pointsystemet fungerer optimalt.  
 Lejlighederne opdeles i 3 kategorier efter de tildelte point (pointsystem og 
 kategoriopdeling er vedhæftet referat). 
 Udlejes efter kategori, dog tages der højde for gæsternes ønsker og kriterier. 

•  Afventer endelig svar fra Norddjurs Kommune vedrørende overbygning  

•  Besigtigelse af  lejligheder udsættes til næste møde   
 
ad 7 Bestyrelsen forventer svar fra Strandhotellerne vedrørende overbygning senest 8 uger 
 fra d.d.  
 Alternativt afvises den indgåede aftale omkring overbygningen og ejerforeningen 
 påbegynder renoveringen af  centeret. 
 

JM ad 8 Har indgået en forsikringsaftale med Topdanmark, til en bedre pris som desuden 
 medfører bedre betingelser og ingen selvrisiko 

•  Efterlyser stadig en markedsføring, hvor man specielt slår på områdets egenart, måske ved 
 kontakt til  nogen med lokalkendskab. 

•  Hvorfor annoncerer man stadigvæk ikke med "f.eks" når man annoncerer med 
 lejlighedsstørrelser? 

•  Deltager gerne i et møde med Charlotte Gantzel 
 

ad 9 JM har modtaget tilbud på besigtigelse, måling af  godstykkelse mv af/på eksisterende 
 skorsten på 2.900,00 kr. 
 Godkendt til udførelse 

•  Forslag om mulighed for  Wii-spil i legekælderen/biografen. 
 JEB/RW undersøger muligheden 

•  Der arbejdes videre med tennisklubben om evt. leje af  baner 

•  Vedrørende opdeling af  fællesinstallationer blev det vedtaget at opdelingen fremadrettet 
 vil være: 

Vandinstallation til og med den indvendige stophane er fællesinstallation 
Varmeinstallation frem til termostatventil er fællesinstallation 
TV/EDB-installtion frem til tv/edb-stik er fællesinstallation 
El-installation frem til elmåleren er fællesinstallation. 
Øvrige dele (vandhaner, ventiler, radiatorer, stik, målere mv.)  henhører under lejligheden. 

 
ad 10 Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 25. maj 2011 kl 15.30  i Bønnerup 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


