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Dato:  

29.08.2015 

Sted:  

Slusen 9, Hvide Sande 

Deltager: 

Jørgen Boe 

Bente Bertelsen 

Ruth Jensen 

Christian Kinch 

Erik Clausen 

Lykke Madsen – afbud 

Marianne Gydesen – afbud 

 

Jørn Harbo Gramstrup - referent 

Punkt 1 – Siden Sidst 

Hullet vejbelægning er blevet udbedret. Tidligere har havnen udført dette uden beregning. 

Denne gang var omfanget dog større og blev derfor udført af NTC. Dette beløber sig til 7500,-

kr.    

Det var blevet konstateret at Simens opvaskemaskiner skulle have skiftet nogen dele. Alle 

huse som stadig har den oprindelige opvaskemaskine er blevet efterset. Der blev forhørt om 

man havde observeret nogen  ændring. 

Grundet sommerhusbrand tidligere på året opstået i målerskab, har formanden taget kontakt 

til RAH for at få belyst hvorvidt vores målere var samme type.  Mange huse har således fået 

skiftet måler til en ny og sikker målerenhed. Der blevet taget kontakt til flere El installatører, 

og det billigste tilbud beløb sig til 1000,-kr + moms. Arbejdet er tilendebragt. 

2 plans husene har fået fjernet nedbrudte terrassebrædder. Er udskiftet med 

kompositbrædder, som er væsentlig mere modstandsdygtig og mindre 

vedligeholdelseskrævende. Jens Peter oplyser at han er cirka halvejs færdig med denne 

opgave. 

Der har været  problemer med myrer i forskellige huse. Jens Peter sprøjter løbende, ligesom 

han kommer og sprøjter hvis man kontakter ham. Problemet er tilsyneladende størst omkring 

terrassen. Man har dog også meldinger om myrer indenfor.  

En husejer har haft betalt et skadedyrsfirma for at få myrerne udryddet. På nuværende vil 

man dog gerne se problemets størrelse an før der foretages yderligere 

Der udskiftes stadig træværk. 

Jens Peter oplyser at det har været svært at male i denne sommer grundet den høje udlejning 

at sommerhuse.  
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Punkt 2 - Regnskaber 

Der er betalt 47000,- kroner for udskiftning af El-målere  

Vi er færdige med at betalte for udvendige terrasser. Så den ekstra betaling på 2 x 1000 

kroner ophører 

 

Der begynder at opstå behov for yderligere vedligeholdelse i takt med at bygningerne bliver 

ældre.  Så fremadrettet vil der blive indsat 2 x 500 kroner til fremtidig vedligeholdelse på en 

nyoprettet vedligeholdeskonto 

 

Mangler kontingent fra en ejer. Dette bliver der taget hånd om. 

 

Punkt 3 – Genralforsamling 

Generalforsamlingen i 2016 bliver som altid Palmelørdag. Desværre er Fiskeriet Hus igen 

booket. Hvorfor det besluttedes at rykke generalforsamlingen til om eftermiddagen i stedet. Så 

næsten generalforsamling vil blive afholdt i Fiskeriets Hus klokken 16:00  

      

Punkt 4 - Vedligeholdespraksis 

Forslag til vedligeholdelsesplan. Jørgen Boe har udarbejdet en vedligeholdelsesplan for 

husejeren, hvilket burde give større overskuelighed i forhold til, hvem der vedligeholder hvad. 

Vil også være en god støtte for nye husejere. Listen blev gennemgået punkt for punkt i samråd 

med Jens Peter. 

 

Det påhviler den enkelte ejer at male indgang og garage. Malling bliver udleveres af Jens 

Peter. Hvilket er den samme som bruges til øvrige facader.  

Mærke: Gori Sort Advance 

Der vil ikke blive nævnt noget om indvendig maling da dette er den enkelte husejers vurdering 

og ønske. 

 

Grundejerforeningen står for levering af internettet til LAN stikket. Router type og vedligehold 

påhviler ejer 

Jens Peter vil ligeledes også rense regnvandristene i  gården når han sprøjter gården med 

algemiddel. 

Det kan konstatres at der er påbegyndende korrosion på udvendige dørhængsler på nogen 

huse. Jens Peter Vil kigge nærmere på omfanget af dette fremover når disse smørres. 

Der har været utæt fugning omkring ved nogle af  skorstenene. Dette er ordnet af tømrer Jens 

Peter blev bedt om at tage kontakt til tidligere anvendt brændeovnsmand for at få en ”second 

opinion” på den nuværende fremgangsmåde. 

Jens Peter informerede om status på reperation på tagrende faldstammer. Dette er dog kun 

enkelte steder dette er observeret.  
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Punkt 5 – Åben for drøftelse 

Det er ikke alle huse der har røgalarmer installeret. Hvilket på det kraftigste må anbefales. 

Nogle udlejningsbureauer kan forlange dette installeret, eller selv installere disse. 

Det er konstateret at batterierne har været fjernet af gæster, hvilket selvsagt giver en falsk 

tryghed. Det er den enkelte husejers ansvar at installere og vedligeholde røgalamer. 

Internettet synes hurtigere. 

Næste  bestyrelsesmøde bliver den 23 januar 2016 klokken 10:00 I Slusen 10 (Bente)   

 

Nogen husejer er blevet udvalgt til at besvare spørgsmål fra DTU. Spørgsmålene er relateret til 

vindmøller. Det er op til den enkelte hunsejer om man ønsker at deltage i dette. 

Punkt 6 – Eventuelt 

Der blev talt om det kunne være en mulighed at oprette et webside med login så man havde 

samlet informationerne et sted.  

Her kunne alle referater fra bestyrelse og generalforsamling downloades. Det kunne indeholde 

email og telefon til forsikring. Jens Peter osv. Malling type. Vedligeholdsfordeling. Regnskaber. 

Andre løbende informationer. Jørn tilbyder at sætte det hel op på en enkelt og overskuelig 

måde. Jørn vil tage sig af det.  

Mødet slutter 

 

 

 

 

 

 

 

 


