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Beretning 2014 

Formandens beretning til den 13 almindelige generalforsamling den 29.03.2014.  

Siden seneste generalforsamling i 2013 har der været afholdt 6 bestyrelsesmøder, en del interne 
møder, møder angående renovering og omfattende mailkorrespondance og telefonsamtaler. 
Personligt har jeg registreret mere end 550 mails i perioden.  

Dayz: Vi må desværre konstatere, at det ikke har været muligt, at få Dayz’s til at renovere deres 
anlæg, i det omfang som vi kunne ønske. Koncernchef Martin Dyhrholm stoppede midt i perioden og 
vi havde derfor ingen deltagelse i bestyrelsesmøderne fra koncernledelsen længere.  

Under evt. vil Bjarne Bøgh Jensen fremlægge et forslag til at ejerforeningen skal overtage Dayz’s 
anlæg og bygningsmasse i feriecentret. Der kan ikke stemmes under evt., men vi ønsker en 
vejledende tilkendegivelse af, om det er noget som ejerne kunne være interesseret i.  

Ejere: Arbejdsgrupper: - umiddelbart efter seneste gf., var der nogle aktive ejere som forsøgte at 
etablere arbejdsgrupper, som kunne hjælpe bestyrelsen med opgaver. Desværre var interessen ikke 
særlig stor, og vi måtte blot konstatere, at der ikke rigtig var nogen hjælp at hente.  

Renovering: i forbindelse med de kommende renoveringsopgaver kunne vi godt bruge hjælp fra nogle 
få ejere som har indsigt i disse opgaver. Vi beder venligst interesserede kontakte bestyrelsen.  

Fællesindkøb – Der kan spares mange penge ved fællesindkøb (større mængder) – møbler til 
terrassen m.v. – kontakt bestyrelsen hvis der er interesse for det.  

Arbejdsmiljø: Desværre virker det som om nogle få ejere er meget negative over udviklingen i 
feriecentret. Dette har desværre medført, at såvel personalet på feriecentret som bestyrelsen bliver 
udsat for angreb, som vi ikke finder rimelige.  

Udlejning: Vi er stadig påvirket af bl.a. eftervirkningerne fra finanskrisen og måtte som andre i 
branchen konstatere en svag udlejning. Der var i 2012 en udlejningsprocent på 13,33 % og i 2013 
12,59%. I alt var der 14507 døgnophold (incl. ejerne) i 2013 tilsvarende for 2012 var 15838. 
Statistikkerne er lagt på hjemmesiden.  

Bygninger: I maj måned 2013 udløb aftalen med Dayz om byggeri på taget. På grund af forsinkelsen 
som følge af indsigelser fra nogle få ejere samt udviklingen generelt kunne Dayz ikke give tilsagn om 
byggeri indenfor den aftalte tidshorizont og aftalen er derfor ophævet. Da aftalen med Dayz’s også 
omfattede beton og facaderenovering, stod vi nu i en ny situation. Tagene blev igen undersøgt af 
fagfolk, som nu kunne oplyse, at ved en årlig vedligeholdelse på mellem 5 og 15.000,00 kr. ville vi 
kunne forlænge levetiden med ca. 3-5 år. Det er bestyrelsens opfattelse, at feriecentret trænger til et 
væsentlig løft specielt omkring vore facader, døre og vinduer m.v.  

Energiforbruget er også meget stort, hvilket dels skyldes den manglende isolering både i facader, 
vinduer samt taget. Vi har derfor også undersøgt mulighederne for energioptimering. Vi har derfor 
fremsendt forslag til behandling i dag på de renoveringsopgaver som vi mener er forestående. Det er 
vigtigt, at feriecentret bliver renoveret, og bestyrelsen håber derfor vi kan blive enige om de 
nødvendige tiltag i dag. ”Bodil” kom også forbi Bønnerup, og det medførte skader på flere hegn, disse 
blev dog dækket af vort forsikringsselskab.  

Det er bestyrelsens opfattelse, at skilte på facader m.v. ikke er kønne og ikke bør forefindes. Der er 
tidligere indgået aftaler med såvel ejere som ejendomsmæglere om, at der ikke skiltes på de enkelte 
lejligheder, og denne aftale virker til alles tilfredshed. Nu må vi desværre konstatere, at der er ejere 
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som er begyndt at hænge skilte/mærkater på facaderne med reklame for udlejningsselskaber. Vi 
forventer, at disse ejere også vil respektere, at det ikke er kønt, og får disse fjernet hurtigst.  

Terrasser: alle terrasser bliver udskiftet og vi planlægger udskiftning til fliser.(mindre vedligehold)  

Lejligheder: Det er positivt, at langt de fleste efterhånden har renoveret lejlighederne. Vi har i 
funktionsåret monteret brandalarmer i alle lejligheder.  

Varmeanlæg: Stålskorstenen bliver skiftet i den nærmeste fremtid. Radiatorer: Der er indkøbt nogle 
standardradiatorer, så vi kan skifte straks ved havari.  

Varmeregnskab : Der forekommer stadig store forskelle på varmeforbrug i de enkelte lejligheder, og 
det bør nok overvejes, om radiatorventilerne skal skiftes.  

Energi: Udgiften til energi, er betragtelig. Vi har derfor i forslag til gf medtaget omkostningerne til 
montering af varmepumper. Det er også undersøgt, om det kunne svare sig at montere energitag – 
men ! efter udsagn fra eksperterne kan det ikke svare sig på vort anlæg.  

TV: Vi har i dag 20 kanaler incl. TV 3 sport, men det er kun fjernsyn der kan modtage digitale signaler 
som kan modtage alle. De analoge kanaler kan stadig modtages, men kun i begrænset omfang. Det er 
derfor som tidligere oplyst vigtigt, at alle skifter til digitale modtagere, da der ellers er forskel på, hvad 
vore gæster kan se. Der har været problemer med udfald af kanaler – Jens Erik har fundet en løsning, 
og dette problem skulle derfor være løst.  

Internet: Det skulle nu være muligt for alle at koble på trådløst internet – kode udleveres i receptionen. 
Dette er et forsøg, og der mangler kun nogle få justeringer før det virker over det hele. Hvis forsøget 
falder ud som forventet kan vi for et rimeligt beløb købe installationerne, således at det bliver 
permanent fremover. Af hensyn til datasikkerheden kan der i receptionen udleveres en kode. På kort 
sigt får man kun en kode til det antal dage man har besluttet at være i centret, det samme gælder vore 
gæster. På længere sigt, forventer vi at der kan udleveres permanente koder til ejerne.  

Nye ejere: Der er i funktionsåret blevet solgt 5 lejligheder, og vi byder alle nye ejere velkommen til 
feriecentret.  

Betaling: Vi er nu oprettet i PBS, og vi håber, at alle ejere nu selv har tilmeldt sig betalingsservice. 
Informationerne var anført på seneste opkrævning. Ejere som ikke tilmelder sig betalingsservice vil 
blive opkrævet et gebyr, som dækker vore ekstra omkostninger. Pt., er der 4 ejere som er i restance.  

Daglig ledelse: Receptionen ledes i dag af Nerisa, og Jens Erik tager sig af alle de praktiske opgaver. 
Nerisa og Jens Erik og deres teams udfører et stort arbejde til glæde for såvel ejerne som vore 
gæster, det vil vi gerne takke for.  

Hjemmeside: Jeg sender også en stor tak til Manfred S, som stadig (også efter alvorligt sygdom) 
sørger for at vor hjemmeside også altid er ajourført, ligesom han også påtager sig andre opgaver når 
han bliver spurgt. Manfred oplyser, at der siden start i 2002 har været 31881 besøg på hjemmesiden. 
Manfred har givet udtryk for, at det nu er på tide, at der kommer nye kræfter til, og jeg opfordrer til, at 
vi under evt. beder interesserede melde sig. Manfred tilbyder at hjælpe med overdragelsen og flytning. 
Jeg vil gerne takke den siddende bestyrelse for et positivt samarbejde.  

Efter generalforsamling venter igen et spændende nyt år, stadig med mange nye udfordringer som 
nok skal holde den kommende bestyrelse beskæftiget.  

Jeg overgiver hermed beretningen til generalforsamlingen.  

Jan Morsing,  
formand for bestyrelsen.  
26-03-2014  

 


