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Referat af  bestyrelsesmøde nr. 97 den 03.11.2014 i Bønnerup  
 
Vi starter med et møde med Søren Sandberg kl. 16.30 - og efterfølgende bestyrelsesmøde 
 
Søren Sandberg bekræftede, at Dayz's naturligvis ville overholde den indgåede kontrakt, men meget gerne 
ser at ejerforeningen eller en anden operatør overtager centerbygning og den daglige drift tidligere, da vort 
feriecenter ikke længere passer ind i deres strategi. 
Søren Sandberg arbejder på en løsningsmodel vedrørende en evt. overtagelse af  centerbygning mv. 
Modellen fremlægges på næste generalforsamling.  
Bestyrelsen understregede endnu en gang, at den jfr. de nugældende vedtægter, ikke har mandat til, at indgå 
nogen aftale om en evt. overtagelse. 
Begge parter er enige om, at indgå i et positivt samarbejde omkring en løsningsmodel. 
Søren Sandberg bekræftede også, at man arbejdede med at finde en ny forpagter hurtigst. 
 
Dagsorden 
 
1.  Jens Erik – seneste nyt. /udlejning m.v. -  status utætte vandinstallationer. 
2. Spisning       
3. Godkendelse af  seneste referat. -  
4. NB– seneste nyt.  –  status indbetalinger og slutafregning                
5. KA  – seneste nyt. – status renovering og tidsplan. 
6. LF  – seneste nyt. –  info presse om renovering 
7. JEB –  markedsføring. –                                          
8.                        JM – seneste nyt:   
                          Gennemgang og behandling af  mails fra ejerne.  
9. Diverse:                           
10. Næste bestyrelsesmøde.                      
11. Evt. 
 
 
Referat 
 
Deltagere JM, NB, LF, JEB,  og KA (ref) 
   
ad 1 JEB Utætheden på vandinstallationen er lokaliseret og afhjulpet.  
 

•  Der har været en rimelig god udlejning i efterårsferien 
Enkelte aflysninger i udlejningen op til jul forårsaget af  lukningen af  restauranten 

•  Der har været enkelte klager over støj fra renoveringsarbejdet. Afklaret med en
 kompensation – gratis ophold i 2015. 

•             Der var i alt 19 bookinger som er annulleret pga. lukningen af  restauranten.       
•  Der er blevet foretaget tageftersyn og taget er blevet repareret i nødvendigt omfang. 
 

ad3 Referat af  bestyrelsesmøde nr. 96 er endeligt godkendt  

NB ad4 Der er 25 ejere der ikke har betalt den udsendte faktura vedrørende administrations- og 
driftsbidrag, varme- og vandforbrug mv.  – Dette er sandsynligvis fordi betalingen endnu 
ikke er tilmeldt betalingsservice.                                                                                                             
Fremover vil der, som tidligere meddelt, blive pålagt et rykkergebyr på 50 kr. til dækning 
af vore ekstraomkostninger. 

 Der er 13 ejere, der endnu ikke har indbetalt 2. rate til renoveringen. NB vil begynde at 
 ringe rundt til ejerne. 
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•  Det er meget ærgerligt at jeg som kasserer skal bruge tid på at rykke ejerne, det er en 
 forening hvor du som ejer selv har været med til at godkende budget og renoveringen – så 
 kik på dig selv, og får indbetalt vort tilgodehavende – straks. 

KA ad 5 Den af 23.10.2014 udarbejdede arbejdsplan følges i store træk. 
 

•  Døre - KA har tidligere fået bekræftet både ved Randers og Norddjurs Kommune, 
 at facaderenoveringen kun drejer sig om et vedligehold og at det derfor kun skal opfylde, 
 de på opførelsestidspunktet, gældende regler. 
 

•             En enkelt ejer, har efterfølgende fremsendt en forespørgsel til kommunen omkring 
 lovligheden af de valgte døre, og fået et andet svar. 

KA har derfor aftalt nyt møde med kommunen for afklaring af problematikken. 
 

                     
 
LF ad 6 Kontakt til lokalavisen har medført en artikel i Lokalavisen Norddjurs omkring 
 renoveringen af centeret. 

•  Påtænker senere, at kontakte Bønnerupkontakten og evt. Randers Amtsavis. 
   
 JM ad 8 Mails fra ejerne vil blive besvaret i et rimeligt niveau. 

 
ad 9 NB undersøger om regnskabet kan bliver afsluttet således, at der kan afholdes 
 generalforsamling medio marts. Revisor har lovet regnskab færdigt 1. marts. 
 
•  Der hjemtages tilbud på, at få malet alle hegn placeret mellem og foran terrasserne. 
 
•  Der er blevet monteret nye lamper med 5w LED-pærer på alle gangarealer. Det vil 

 medføre en årlig besparelse i strømforbruget på 4.500,00 kr. 
 
•  Der har igen været forespørgelser om, at nedlægge sandarealet foran blok E. 
 KA og JEB har udarbejdet et forslag som omfatter etablering af  2 sandkasser udført af  
 vores genbrugsplanker fra altanerne mv., reducering af  hybenbuskene, etablering af  
 græsareal samt plantning af  opstammede træer. Udførelsen af  sandkasserne kan evt. 
 udføres på en fælles arbejdsdag for dem, som kan have interesse i det. 
 
•  JEB efterlyser lige en mail fra ejerne af  de renoverede lejligheder om, at de igen er 

 klargjort til udlejning. 
  
•  Det vil være muligt for alle ejerne, at få en faktura til brug for evt. håndværkerfradraget.  
 Den vil omfatte det udførte arbejde, ekskl. malerarbejde.  
 Ole Thellufsen er af  den opfattelse, at det er muligt at opnå håndværkerfradrag, og har 
 oplyst, at han vil være behjælpelig med evt. spørgsmål desangående. 
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ad 10 Næste bestyrelsesmøde afholdes efter nærmere aftale i 2014 i Bønnerup 
 
ad 11 Generalforsamlingen 2015 afholdes lørdag den 7. marts 2015 kl. 13.00 i Bønnerup 


