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Bestyrelsesmøde lørdag, den 29/7-2017 

Tilstede: Jørgen Boe, Bente Bertelsen, Christian Kinch, Jørn Harbo Gramstrup, Ruth Jensen, Clausen, Marianne 
Gydesen, Jens Peder Andersen (under punkt 1) Lykke Nyholm Madsen (referent). 

 DAGSORDEN:  

 1. SIDEN SIDST - Jens Peder (JP) deltog i dette punkt hvor vi skal drøfte alm. vedligehold og praktiske 
problemstillinger. 

        Tagrens gennemført, det ser ikke pænt ud – især østsiden på de høje huse ser slemme ud. Man må forvente en 
vis tid inden den fulde effekt ses, vi ser tiden an. Alle hustage er blevet behandlet. Måske skal vi få udført tagrens 
forebyggende fremadrettet for at undgå så massive belægninger, som er svære at få til at forsvinde. 

        De to etagers huse er blevet malet, det var noget af en udfordring. Første lift der blev lejet var ”for lille” kunne 
ikke nå ind til husene. Herefter blev en taxalift lejet til ind i gårdene, her fungerede den fint. Den kunne dog ikke 
bruges på siderne af huset, da hjulene ikke kunne stå plan. Der medførte behov for leje af en anden type lift. Nu er 
nordgavle og sider malet på alle to etagers undtagen nr. 34, hvor der malet lidt forneden. 

        Til orientering er lagt vandledning til Langsand, det har ikke medført problemer for ”Slusen”. 

        Affaldstømning skal ske ”udefra”, den sydligste beholder kan skraldevognen dog ikke nå med sin kran udefra, og 
må køre gennem området for at nå ”indefra”. Kan vi selv gøre noget for at forbedre forholdene, så vognen ikke er 
nødt til at køre gennem området? JP tager kontakt til renovationens og afklare om der kan flyttes f.eks. stenen. 

        Der blev efterspurgt sprøjtning for ukrudt. Der er sprøjtet langs husene, men ikke foran husene og i gårdene. Det 
vil der blive hurtigst muligt. 

        Hvis man synes beplantning foran sit hus er generende skal man tage kontakt til JP, som så vil fjerne det. Det 
sker ikke automatisk, man skal aktivt bede JP om aktion. 

        Læ for vesten vinden – der er flere der har lavet forskellige mere eller mindre pæne løsninger. Jørgen Boe 
fremviste sit nye udtræks sejl, se billeder på vores hjemmeside. Modellen er VELA udtrækssejl model 1830 – højde 
140 cm. For at sikre et pænt og ensartet udseende har vi besluttet, at det er denne model eller tilsvarende der må 
monteres. Sejlet trækkes ud ved behov for læ og rulles tilbage i sin holder efter brug. Husejeren skal selv betale (og 
vedligeholde) sejlet (ca. 900 kr.) – og så vil JP opsætte sejlet på foreningens regning, så vi sikre ensartet og korrekt 
montering. 

        Husejere opfordres til at hænge skilte op, hvor det fremgår at fiskeaffald skal bortskaffes i affalds containeren 
for at forebygge skadedyr (i stedet for at smide det i fjorden så måger og rotter bliver fodret). Jørn laver et skilt som 
kan downloades fra vores hjemmeside. Udlejere opfordres til at hænge det op i grovkøkkenet, hvor der typisk renses 
fisk. 

        Vi diskuterede, hvorvidt vi skulle købe JP’s værkstedscontainer eller fortsætte med leje. Vi forsætter leje indtil 
videre. 

 2.  LANGSANDPROJEKTET -  Status mv. 

        Vores kommentarer er fremsendt til projektet, og de er modtaget positivt. Lokalplanen kommer formodentlig i 
løbet af efteråret. 
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 3.  REGNSKAB OG BUDGET. 

        Havnen har p.g.a. af nyt regnskabssystem opkrævet moms, det er en fejl og der er korrigeret for dette. Så 
regnskab og budget ser ud som det skal. 

 4.  FIBERNET 

     Tilslutning og TV signaler 

        De der ikke har meldt sig selv til, får den billigste pakke tildelt. Alle er nu tilmeldt.  

        Man forventer tilslutning i august/september. Der mangler dog en skiftkontakt i grovkøkkenet, det finder vi en 
løsning på. Jørgen Boe tager aktion. 

Det er efterfølgende aftalt med Hvide Sande El v/Flemming Kirkeby, at han monterer en dobbelt stikkontakt 
ved el-tavlen i vores bryggers, til brug for fibernetforbindelsen. Dette betales af foreningen. 
Det vil ske i løbet af august, så man må være forberedt på, at det er nødvendigt at få adgang 
til bryggerset for, at kunne gennemføre alle installationerne. 
Udlejningsbureauer bør orienteres om dette. 

        Når installationen er kommet op at køre, vil der komme tips, tricks og praktisk information på vores 
hjemmeside. 

        Veje reetableres uden udgift for foreningen. 

 5.  SKADEDYRSBEKÆMPELSE 

     Samarbejde med havnen om rottebekæmpelse samt myreproblemer. 

        Rottebekæmpelse – havnen har opsat 8 skadedyrskasser, der har ikke været rotter i kasserne – kun nogle få 
mus. Vi fortsætter aftalen med havnen, vi opfordrer til at affald straks bringes til affaldscontainer og ikke 
”overnatter” i garagen. 

        Myrer – JP har sprøjtet langs alle vinduespartier udenfor. Vi vil se om dette er tilstrækkeligt eller om mere 
omfattende myrebekæmpelse bliver nødvendig. 

 6.  ÅBEN FOR DRØFTELSE 

        Næste års Generalforsamling bliver i Fiskeriets hus palmelørdag den 24/3-2018. Lokale leje bliver 1000 kr. 

        Vores hjemmeside forsætter – web leje er 300 kr. årligt. 

 7.  EVT. 

Opfølgning på generalforsamling d. 8. april: 

        Vedtægtsændringerne medførte behov for en ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 15. april, her blev 
vedtægtsændringerne endelig konfirmeret. Ændringerne sendes til godkendelse hos kommunen, havnen samt 
tinglysning på hver ejendom, vil ske i løbet af året.  

 På bestyrelsens vegne 

Jørgen Boe. 


