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Formandens beretning: 
 
Efter generalforsamlingen sidste år den 29 marts har bestyrelsen afholdt 
2 møder - den 29. august og den 17. januar  2016. 
Referater af møderne er udsendt til alle medlemmer. 
Herudover hersker der store mailudvekslinger i bestyrelsen og til administrator 
og servicemedarbejder. 
 
Det er værd at bemærke følgende i årets løb: 
 

 Der er fortsat en del svampeangreb i træ beklædningen, men det angrebne 
bliver løbende udskiftet. 

 

 Vi er nu færdige med at betale de 2000 kroner årligt pr. hus som vi gennem  
mange år har betalt ekstra til betonterrasserne. 

 

 Alle 1-sals terrassegulve er nu udskiftet til vedligeholdelsesfrie komposit- 
brædder. 

 

 Vi har fået udskiftet potentielt farlige målerskabe. 
 

 Gamle potentielt farlige Siemens opvaskemaskiner er blevet tjekket for fejl. 
 

 Vi har i år måtte bekoste en større reparation af vejen, men der opstår stadig 
huller som må udbedres. 

 

 At der fortsat bliver malet når vejrliget tillader det.  
Det er svært at udføre arbejdet, når udlejningen er så stor som den er. 

 
 
Der er i årets løb blevet udarbejdet en oversigt over hvilke vedligehold foreningen  
påtager sig, og hvilke den enkelte ejerlejlighedsindehaver selv skal forestå. 
Oversigten er udsendt til alle, men det skal understreges, at det ikke er en endelig 
arbejdsplan, og at der med jævne mellemrum vil blive tale om justeringer. 
 
Eftersom husene jo bliver ældre vil der fremover blive tale om mere ydre 
vedligehold af bla. vinduer, døre, tage , skorstene, belysning og veje. 
Bestyrelsen finder det derfor nødvendigt at skabe sig et lidt større økonomisk 
råderum, hvilket vil fremgå af forslaget til budgettet hvor det foreslås at der 
opkræves 1000 kr. pr. år for hvert hus til vedligeholdelsen fremadrettet. 
Bla. skal vi have udskiftet udendørslamper mod vejen. Der er opsat en prøvelampe 
ud for nr 8. UNO -lampen er valgt fordi den er ekstrem stærk og modstandsdygtig 
over for vores klima her på vestkysten. 
Og så er den ikke mindst 1/3 billigere end den eksisterende lampe. 
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Vores nuværende FORSIKRING i Vestjylland omfatter ikke rør - og stikledninger, 
hvilket vi helt berettiget er blevet gjort opmærksom på. 
Vi har prøvet at få forsikringen udvidet, men det tilbud vi har fået, medførte at vi så 
skulle betale en selvrisiko på ALLE skader fremover samt en stigning på 25.000 kr. 
årligt 
Vi har så indhentet tilbud fra Købstæderne som dækker vores behov og ikke 
medfører stigning eller opkrævning af selvrisiko ved skader 
Pr .1. oktober 2016 overgår vi til det nye selskab. 
 
INTERNETTET er blevet renoveret og administreres af Feriepartner Hvide Sande. 
Der har været en del utilfredshed over vanskelige indkøringsproblemer, men med 
den sidste udskiftning af en antenne skulle det være afhjulpet. 
Som et plaster på såret, er Feriepartner vært ved et par glas vin her på 
generalforsamlingen. 
 
RENOVATION har også givet anledning til henvendelser, idet man godt kunne tro at 
vi både betaler til det over skattebilletten og her i foreningsregi, med tømning af 
molokker. 
Det er ikke tilfældet, idet kommunen opkræver et bidrag på 1000 kr. for alle 
husstande og sommerhuse i Hvide Sande til genbrugsstationer og miljøcontainere. 
Vi overvejer om ikke det er mest hensigtsmæssig, at al renovation opkræves samlet 
over ejendomsskattebilletten i fremtiden. 
 
MYRER har også nogle steder givet problemer. Vores servicemand Jens Peder 
sprøjter ved overgangen mellem terrasse og facader. Vi skal nok have udbedret 
fugerne, men vi er opmærksomme på problemet og må, hvis det fortsætter have 
Mortalin på banen. 
 
HJEMMESIDEN med domænenavnet SLUSEHUSENE.DK har vi nu fået op at køre. 
Jørn Harbo fra bestyrelsen er udpeget som Webmaster og forestår som sådan 
vedligehold og koordinering af fremtidige opdateringer på hjemmesiden 
 
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. 
Ligeledes en tak til vores administrator Trine Davidsen og vores servicemand 
Jens Peder for veludført arbejde. 
Men måske mest til alle jer der er mødt frem, og som har ytret sig på forskellig vis i 
løbet af 2015. 
 
Jørgen Boe 
formand 
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