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Bestyrelsens beretning for året 2016: 
 
Efter generalforsamlingen sidste år den 19 marts, har bestyrelsen afholdt bestyrelsesmøder den  
30. juli 2016 og den 14. januar 2017. 
Referater af møderne er udsendt til alle medlemmer og også lagt ud på vores hjemmeside www.slusehuse.dk. 
Herudover kommunikeres på mail internt i bestyrelsen og til vores administrator Trine og vores 
pedel Jens Peder. 
Der har i årets løb været flere forskellige henvendelser om små og store problemer, som er blevet tacklet hen 
ad vejen. 
Som ny praksis attesterer formanden alle regninger fremsendt til vores administrator. 
 
Her på generalforsamlingen er det værd at fremhæve flg.: 
 

A. Vores naboområde er jo under udvikling med projektet Langsand Langs Vand. 
Vi hørte om det sidste år, og efter aftale blev der etableret en afskærmning i form af halmballer. 
Alle redskabshusene er nu nedrevet, men vi kender ikke projektets stade og har ikke på nuværende 
tidspunkt været involveret. 
Ved Troldebjerg har vi udtalt os negativt i forbindelse med en forudgående høring vedr. en treetages 
bygning til kontor og boliger. 

 
B. Vi har fået udskiftet alle 54 udvendige lamper mod vej med en ny flot UNO-lampe. 

 
C. Vi er pr. 1. oktober 2016 overgået til en ny forsikring i Købstæderne, som er billigere end den tidligere 

I Vestjylland, og ikke medfører nogen form for selvrisiko. 
Samtidig er der også som noget nyt, tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring. 

 
D. Den lejede sorte container som står på parkeringsarealet funger efter pedellens mening udmærket 

som lagerrum for materialer til vedligeholdelse af vores huse. Tidligere havde vi jo lager i et af de 
store redskabshuse, der nu er fjernet. 
Vi afventer endnu et år før evt. køb af containeren. 

 
E. Malerarbejdet er jo fortløbende, når det er muligt pga. vejrlig og udlejning, så det er et puslespil. 

På nordsiden af de to etages huse er det nødvendigt at bruge en lift. Det er tanken at gennemføre 
malerarbejde i maj måned i år. 
Det vil naturligvis give anledning til gener i forbindelse med evt. udlejning.                  
Ejerne er adviseret herom og må bemærke dette overfor udlejningsbureau og lejere. 

 
F. Bestyrelsen bruger og justerer løbende den udarbejdede fordelingsplan over hvilke udgifter der 

betales af foreningen, og hvilke udgifter der betales af den enkelte ejer. F.eks. betaler man selv evt. 
udskiftning af låse, mens evt. punkterede ruder betales med halvdelen til hver. 
Ellers er fordelingsplanen også beskrevet i vores vedtægter. 
På hjemmesiden vil man altid kunne finde en ajourført fordelingsplan som omhandler de afgørelser 
bestyrelsen træffer. 

 
G. Bestyrelsen har i årets løb arbejdet med at modernisere vores vedtægter, primært for at kunne spare 

penge på revisionen. 
Endvidere har etablering af fibernet på det seneste været på dagsordenen.  
Vores nuværende internet og TV-signaler trænger til forbedring. 
Begge har resulteret i forslag til vedtagelse på den senere dagsorden her i dag. 
Vi håber meget at begge forslag bliver vedtaget 

 
Til slut skal lyde en tak for godt samarbejde i bestyrelsen. 
Ligeledes skal lyde en tak til vores administrator og pedel for veludført arbejde 
 
På bestyrelsens vegne 
Jørgen Boe 
Formand 
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