
Referat af bestyrelsesmøde i Slusehusene 
14. januar 2017 

 

Til stede: Jørgen Boe (8), Jørn Harbo Gramstrup (29), Bente Bertelsen (16), Erik Clausen (2), 

Cristian Kinch (48), Marianne Holst Gydesen (41).  

Jens Peder Andersen deltog i behandling af punkt 1 

Afbud fra Ruth Jensen (9) og Lykke Madsen (42) 

 

Referent: Marianne Holst Gydesen 

 

Dagsorden: 

 

1.Siden sidst, herunder orientering fra fjernvarmen og Jens Peder. 

 

Trine Davidsen, som er administrator for Slusehusene, er nu ansat hos Beierholm, som har opkøbt 

AW Regnskab. Eventuelle habilitetsproblemer vurderes. Trines nye mailadresse: tda@beierholm.dk 

 

 

Jens Peder har været i alle husene og indstillet fjernvarmen, så varmvandsindstillingen nu står på 2. 

Se hjemmesiden med et billede af hanen, som man selv kan indstille til 3, hvis man synes, at vandet 

ikke er varmt nok. Et udskrift af varmeaflæsningen lægges på hjemmesiden, og så kan de enkelte 

beboere selv kontakte Hvide Sande Fjernvarme, hvis der ønskes flere oplysninger. 

Info fra Hvide Sande Fjernvarme lægges på hjemmesiden. 

 

Algebehandling på tagene udføres i foråret. 

Låsen ved yderdøren mod vejen ruster. De enkelte ejere betaler selv for udskiftning af låsene, men 

Jens Peder eller udlejningsbureauerne er behjælpelige. 

Ved utætheder omkring tagnedløb kontaktes Jens Peder.  

Manglende udluftning giver fugtproblemer i bryggerset, så husk udluftning, når der vaskes mm.  

 

Med hensyn til fremtiden for vores sorte lejede container, så afventer vi flere oplysninger 

vedrørende det lille hus ved containerpladsen, som evt. kan blive redskabshus for Jens Peder. 

 

 

Når vegetationen foran husene synes for voldsomt, kontaktes Jens Peder. 

Bestyrelsen holder øje med, om problemerne bliver for store og handler derefter. 

 

I maj forventer vi, at Jens Peder maler og har brug for lift til de toetagers huse. En nøjagtig dato kan 

ikke gives, idet vi er afhængige af vejret. Dette kan give gener for lejere af husene, men vi forventer 

en gene af 2-3 timers varighed for det enkelte hus. 

Jørn kontakter de berørte husejere, idet det kun gælder de toetagers huse. 

 

         

2.Regnskab og budget 

 

Regnskab og budget blev gennemgået.  

 

 



3.Fibernet.  Vi har fået et tilbud om Fibernet til alle husene, som vil gøre IT og TV bedre. 

Jørn vil fremlægge drøftelser med Rune fra RAH energi. 

Bestyrelsen går fuldt ud ind for at overgå til fibernet. Udgiften vil andrage ca. 180 kr. ekstra i 

måneden for hver husstand set i forhold til de udgifter, vi har haft på området. (TV, internet og 

vedligeholdelse). Rune fra Fibernet udsender et tilbud, så tilmelding til fibernet forlænges fra 

februar til efter generalforsamlingen.  

Jørn og Jørgen formulerer et skrift om tilbuddet til beslutning på generalforsamlingen. Tilbuddet 

udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 

4.Ønske om sten for at modvirke uhensigtsmæssig parkering  

 

Jens Peder søger for, at der placeres et par sten ud for nr. 46, så parkering langs huset undgås. 

 

5.Generalforsamlingen 

 

Generalforsamling den 8. april kl. 10.00 i Fiskeriets Hus. 

 

 Evt. vedtægtsændring  

 

Ændringsforslag: 

Jørgen Boe kontakter advokat Jørgen Iversen med henblik på justeringer af vedtægterne. 

 

 

6.Åben for drøftelse 

 

7.evt. 

 

 
 


