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Dagsorden vedr. bestyrelsesmøde, den 17. januar 2016. 
 
1.  Siden sidst, status mv. 
2.  Generalforsamlingen den 19 marts 2016 kl. 16.00 Fiskeriets hus 
3.  Regnskab og budget 
4.  Udendørs belysning. Prøvelampe opsat ved nr. 8 
5.  Webside - Jørn vil demonstrere Hjemmesiden. 
6.  Åben for drøftelse Pedeludstyr mv. Forsikringer mv. 
7.  Eventuelt 
 
 
 
__________________________________________________________ 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde, den, 17. januar 2016. 
Referent: Lykke Nyholm Madsen 
Alle deltog i mødet. 
 

 
 

1. Siden sidst status mv. 

 Info fra Jens Peter – udskiftning af brædder til compositbrædder på 2. sals 
terrasser er afsluttet. 

 Jørgen er blevet kontaktet af flere medlemmer, da der er i forbindelse med 
ejendomsskat er opkrævet 1000 kr. per bolig for renovation. Man undrede sig, 
da vi betaler 20.000 kr. i renovation. Jørgen har kontaktet kommunen, de 
svarede at de 1000 kr. dækker vores brugsret til genbrugsplads samt miljø og 
døgnstationer. I den sammenhæng opdagede kommunen, at vi ”kun” betaler for 
34 boliger i stedet for 54 boliger. Fremadrettet vil vi have en udgift 31.000 kr. for 
foreningen. Kommunen har tilbudt de 31.000 kr. kan fordeles ud på hver enkelt 
ejendomskattebillet. Dette afklarer vi på den kommende generalforsamling. 

 
2.  Generalforsamlingen (GF) afholdes den 19 marts 2016, kl. 16.00 i Fiskeriets hus. 

 Terrasser er betalt så fremadrettet bortfalder de 2000 kr. årligt vi har betalt de 
foregående år. Bestyrelsen foreslår, at vi fremadrettet betaler 1000 kr. til det 
øgede vedligehold som naturligt følger med husenes alder. Jørgen udarbejder 
forslag. 

 Afholdes kl. 16 i Fiskeriets hus - efterfølgende serveres stjerneskud og et glas 
vin til deltagerne. Derfor er tilmelding nødvendig. Tilmelding pr. mail til 
formanden.       
 Jørgen Boe: jorgenchboe@gmail.com 
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3. Regnskab og budget 

 Regnskab for 2015 blev gennemgået. Bente følger op på diverse småting hos 
Trine. 

 Budget 2016 læner sig op af 2015 regnskabet. 
 
4. Udendørs belysning. Prøvelampe opsat ved nr. 8 

 Nuværende lampe koster 2500 kr. her til kommer udgift til montering ca. 500 kr.         
Det er dyrt. Alternativ lampe = prøvelampe til 850 kr. er fundet. Jørgen sender 
specifikationer til Jørn Harbo, som vil vurdere kvaliteten. Såfremt det er 
tilfredsstillende udskifter vi alle udendørslamper. Jørgen taler med elektriker. 

 
5.  Webside. Jørn Harbo vil demonstrere Hjemmesiden. 

 Domænenavn Slusehuse.dk er købt samt noget software samlet udgift på 220 
kr./år. 

 Der ligger noget vedligehold bagved, skal vi have en webmaster, hvem må 
opdatere, hvad vil vi med hjemmesiden? Jørn opdatere løbende, og er 
enstemmigt valg til webmaster. Der orienteres på GF om denne flotte 
hjemmeside. 

 Regnskab og budgetter oploades efter GF, når de er godkendte. 
 
6. Åben for drøftelse Pedeludstyr mv., Forsikringer mv. 

 Pedeludstyr står pt. i et redskabsskur på Tyskerhavnen, der er vi sagt op pga. 
kommende feriehuse projekt. Kan vi evt. lave et lille skur eller container i 
nærheden af affaldspladsen eller antenne ”huset”. Jørgen kontakter havnen og 
arbejder videre med sagen. 

 Vi har pt. Vestjyllands forsikring – vi har modtaget et tilbud fra Vestjyllands 
forsikring som dækker brand, storm, rør og stikledninger selvrisiko 3815 kr., glas 
og kumme uden selvrisiko udgift 100.600 kr. årligt for en femårig aftale. Tilbud 
fra Købstædernes forsikring kr. 75.464 årligt for femårig aftale med 0 kr. i 
selvrisiko er modtaget. Det har vi sagt ja tak til, overgår hertil pr 1.10.2016. 

 
7.  Eventuelt 

 Internetforbindelsen som forsynes af en Swich fra nr. 41 er ustabil også efter 
opgradering af systemet i december. Feriepartner er ansvarlig og beboerne i 41, 42, 
43 og 44 har kontaktet Feriepartner gentagne gange, Sten Ove genstarter og så 
virker der nogle timer typisk.  
Jørgen tager en snak med Jacob. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat udsendt pr. email den 26/1-2016/TD 


