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Den 9. ordinære generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Kattegat 
afholdt den 30 -01 -2010 
 

AD 1: 
Leo Frederiksen F202, blev valgt til dirigent, og erklærede generalforsamlingen for 
lovlig og varslet i tide.  

•         AD 2: 
JM aflagde sin beretning, som blev vedtaget med kommentarer 

Kommentarer:  

E101: 
Mener at der skal indgås en ny aftale med Strandhotellerne, idet tidsfrister mv. skrider i 
forhold til det aftalte.  

D201: 
Har søgt aktindsigt hos Norddjurs Kommune vedrørende taglejlighederne. Har 
konstateret, at Feriecenter Kattegat ApS har fået afslag på den af 14. juli 2009 
fremsendte ansøgning, vedrørende opførelse af taglejligheder. Mener ikke at udsættelsen 
på 3 mdr. tjener noget formål. 
Hvem betaler for udarbejdelsen af en ny lokalplan? 
Hvordan sikres bygningerne og af hvem? 

JM: 
Den 3 mdr. udsættelse af en evt. genforhandling af aftalen, skal tjene det formål at 
kommunen kan nå at komme med en tilkendegivelse om de vil anbefale, at der igang-
sættes en lokalplanprocedure. 
Feriecenter Kattegat ApS betaler for udarbejdelsen af lokalplanen samt vedligeholder 
byg-ningerne i omfang, som det fremgår af den aftale, bestyrelsen på 
generalforsamlingen 2008, blev bemyndiget til at indgå.                              

C201: 
Kan man få mulighed for at se den?  

JM: 
Den vil efterfølgende kunne læses på ejerforeningen hjemmeside.         

D101: 
Hvad er det man skal genforhandle i aftalen? 

JM: 
Tidshorisont i forhold til kommunens udmelding vedrørende 
lokalplanen                              

MN: 
Den kommunale sagsbehandling har taget urimeligt lang tid, men opfattet stadig 
kommunen som en medspiller og ikke som en modspiller. 
Feriecenter Kattegat ApS betaler for udarbejdelsen af lokalplanen. 

http://www.ejfk.dk/


C201: 
Efterlyser mere fyldestgørende orientering om forløbet i fremtiden. Mere end korte 
indlæg i referaterne. 

F202: 
Ser vores projekt som værende i fint samspil med den nye kommuneplan for området. 

C201: 
Vil man indkalde til ny generalforsamling, såfremt projektet med taglejlighederne ikke 
kan gennemføres. 

JM: 
Bestyrelsen blev på den ekstraordinære generalforsamling den 30.06.2008 bemyndiget 
til at indgå aftaler enten om opførelse af taglejligheder eller renovering af tagene. 
Bestyrelsen vil derfor, såfremt projektet med taglejlighederne ikke gennemføres, 
omgående igangsætte renovering af tage. 

 C101: 
Det fremgår af regnskabet at der henstår en hel del penge til vedligeholdelse. Kan man 
ikke bruge dem til renovering? 

 JM: 
Igangsættelse af større renoveringsopgaver, udskiftning af vinduer og døre mv. har 
afventet projektet med taglejlighederne.  

 C101: 
Centeret må ikke forfalde. 

• AD3: 
NB gennemgik regnskabet, som godkendtes af generalforsamlingen med en enkelt 
kommentar. 
Revisionen udført af Revisionsaktieselskabet Deloitte har ikke givet anledning til 
forbehold 

Kommentar: 

E219: 
Renteindtægt på 0,4% er ikke imponerende 

•  AD 4: 
NB gennemgik budgettet, som blev godkendt 

  

•  AD 5A: 
E113. Forslag angående ekstrabetaling for strøm/internet ved udlejning. 
 ??? Er vi de eneste der syntes,  at lejerne skal betale for forbrug? 

 JEB: 
Oplyser at det gennemsnitlige forbrug pr. lejlighed er 1 kwh pr. døgn. Så de faktiske 
udgifter er ikke ret store. 

JM: 
Hos de øvrige feriecentre har man samlet AFC-målere hvilket gør det muligt aflæse 
forbruget centralt. Den mulighed har vi ikke og omkostningerne ved at etablere det, vil 
overstige en evt. indtjening. Opkrævning af standardforbrug kan medføre mindre 
udlejning          

 



C203: 
For små beløb vil medføre for store omkostninger 

C101: 
På Fanø opkræver man fast beløb pr. dag frem til 1. maj. Der er stigning på alle 
driftsudgifter 

Dirigent: 
Afsluttede debatten ved, selvom det efter hans mening ikke var dybdegående nok, at 
sende forslaget til afstemning. 

Forslaget blev forkastet. 

•         AD5B:          

MN: 
Forslag til ændring af viceværtaftale. 
Uenighed om de aftalte ydelser i viceværtaftalen. Ønsker derfor en ny aftale med alle 
ydelser anført.  
Vil blive billigere for lejlighedsejerne. 

C101: 
Ligger der et forslag til en ny aftale? 

Dirigent: 
En evt. ændring af aftalen bør kunne aftales af bestyrelsen. 

 JM: 
Kan bestyrelsen bemyndiges til at forhandle og evt. indgå en ny aftale? 

D201: 
Hvad går aftalen ud på? 

Dirigent: 
Kan bestyrelsen bemyndiges til at forhandle og evt. indgå en ny aftale? 

C213: 
Bestyrelsen er også ejere. De arbejder selvfølgelig for at varetage vores 
(lejlighedsejernes) interesser og man bør derfor udvise dem den tillid, at de kan 
forhandle på vores vegne. 

 A112: 
Kan man ikke få oplyst hvad der laves en aftale om. 

Dirigent: 
Afslutter debatten ved at sende forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til at forhandle og 
evt. indgå en ny aftale, til afstemning. 
Forslaget blev vedtaget 

 •         AD 6: 
Valg af bestyrelse: 
Genvalgt til bestyrelsen: 
Jan Morsing, lejlighed C207 

Nyvalgt til bestyrelsen: 
Leo Frederiksen lejlighed F202 

Genvalgt som suppleant: 
Else Høj, lejlighed A219 



 AD 6A: 
Genvalg af revisor:  Deloitte  
 
 AD 7: 
Ved udskiftning af radiatorer skal der selvfølgelig monteres nye målere samtidig med at 
de gamle målere aflæses/afmeldes. 

Ved forsikringsskader anmelder JEB skaden til forsikringsselskabet. Den videre 
forhandling foregår mellem ejer  og forsikringsselskab 

C206: 
Forslag om at indskyde f.eks. 500,00 kr pr. lejlighed på en vedligeholdelseskonto.  

Manfred: 
Hvis man føler at der er behov for flere penge til vedligeholdelse kan kontingentet stige.  

JM: 
Spørgsmålet er om der skal foretages en løbende opsparing eller der skal hjemtages lån 
til udførelse af større vedligeholdelsesarbejder. 

E102: 
Mener der bør foretages en opsparing, men kun til en vis grænse. 

???: 
Kan der ikke udarbejdes en vedligeholdelsesplan? 

D101: 
Kan bestyrelsen ikke få udarbejdet et budget for fremtidige vedligeholdelsesarbejder? 

???: 
Spørgsmål om udskiftning af vinduer/hele vinduespartiet som nævnt i energirapport. 

JM: 
Hele partiet bør udskiftes på en gang 

???: 
Bedre vedligeholdelse = større afsætning på udlejning. 
NB: Oplyste på spørgsmål om TV2-sport, at de ikke i øjeblikket indgik i vores samlede 
pakke, idet merprisen ville være 20-22 kr. pr. lejlighed. Men der arbejdes på det 

 ???: 
Bestyrelsen skal være bedre til at informere ud til de øvrige ejere. 

JM: 
Henviser til vores hjemmeside, hvor referaterne kan læses samt hvor bestyrelsens 
mailadresser er oplyst 

 •  Stor ros til vicevært og reception for veludført arbejde 

 JM: 
Takkede dirigenten for god mødeledelse samt for god ro og orden  

 

 

 

 

 



Nybolig: 
Jacob fra Nybolig orienterede om boligsalget i 2009 og forventninger til 2010  

2009 var et svært år med et prisfald på 15 - 20%. 

Der er i øjeblikket ca. 15 lejligheder til salg i Feriecenter Kattegat 

2010 vil også bliver et svært år og der kan ikke forventes prisstigninger, men 
forhåbentlig en opgang i salge

Formand Kasserer Sekretær  (ref.) Bestyrelsesmedlem 
Jan Morsing Niels Bach-Jensen Kurt Andreasen Leo Frederiksen 
tlf. 86 84 54 95 tlf. 24277403 tlf. 40194872 tlf. 23468374 
Edv. Egebjergsvej 14    8600  Silkeborg  Direktør Vicevært 
mail: jmm@privat.dk  Martin Dyrholm Jens Erik Brøgger 
  tlf. 2184 5528 tlf. 20335338 

mailto:jmm@privat.dk
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