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Bestyrelsesmøde søndag den 21/1-2018 

Tilstede: Jørgen Boe, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Christian Kinch, Erik 
Clausen, Lykke N Madsen (referent) Jens Peder Andersen (JP) deltog i punkt 1 og 4. 

  

Afbud fra: Marianne Gydesen og Ruth Jensen. 

  

1. Siden Sidst: 

• Trine Davidsen har fået nyt job, så Joan Falck Kirkeby er vores nye 
administrator hos Beierholm. 

• Region Midtjylland er kommet med en afgørelse, at grundene Slusen 1-56 
IKKE kortlægges som mulig forurenet. Det er en god nyhed. 

• Opfølgning fra sidste møde:  
o På sidste møde var vi i tvivl om den udførte tagrens var effektiv. Vi kan 

nu konstatere, at det virker. 
o Affaldstømning – skraldebilen kan ikke tømme ”udefra” af tekniske 

årsager. 
o JP har sprøjtet for ukrudt og fjernet en del bevoksning henover 

sommeren. Dette arbejde fortsætter. 
• Der udestår forsat noget asfalts arbejde og fjernelse af asfalts flader efter 

etablering af fibernet JP tager fat i firmaet, som har udført arbejdet for 
udbedring. 

• Der er konstateret svampe i træværket på 2-3 huse. JP har bestilt nyt træ på 
værftet og udbedrer løbende. Den nye maling og træet (som er lagret 
længere) burde forebygge dette. JP har stor opmærksomhed på udbedring. 

• Indtil videre beholder vi containeren, som ”værksted”. Der kan trækkes strøm 
fra antennehuset. 

• JP sørger for at få tiltag ved skråningerne så vejene bedre kan afvandes. 

  

2. Langsandprojektet. 

• Vores indsigelse til lokalplanen er sendt i november, den er registreret 
modtaget, men vi har ikke modtaget svar. Indsigelsen ligger på vores 
hjemmeside. 
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3. Regnskab og Budget. 

• Bente gennemgik udkast til regnskab og budget, og hun formidler vores 
kommentarer til Joan. 

  

4. Fibernet og TV på Waoo. Jørn gav en status: 

• Mange har givet udtryk for, at der er for få tyske kanaler tilgængelig i TV-
pakken fra Waoo. 

• Det er vedtaget på generalforsamling, at den gamle fællesantenne aftale skal 
lukkes ned her i foråret. 

• Fritidspakken fra Waoo indeholder flest tyske kanaler, men den er meget 
besværlig at få installeret. 

• Vi vælger at køre videre med det nuværende antenneanlæg indtil videre, og 
tager en drøftelse på den kommende generalforsamling. Aftalen med Canal 
digital er forlænget til 31 maj. 

• Internettet er meget velfungerende, TV-delen er vi mere udfordret på. 
• På vores hjemmeside www.slusehuse.dk er der mange tips og gode råd til 

udfordringerne. 

  

5. Foreningens hjemmeside www.slusehuse.dk : 

• Jørn vores webmaster informerede om indhold på siden. Alt hvad man kan 
drømme om ligger der efterhånden. Vi har nu haft hjemmesiden i 3 år…. 

• Der ligger mange ”How to do” vejledninger bl.a indstilling af fjernvarme, 
internet o.s.v. Og det sikres, at de dokumenter der ligger på siden er 
opdateret. 

• Vi opfordrer alle til at besøge siden og se på de mange informationer. Vi kan 
se at rigtig mange besøger vores hjemmeside, og flere og flere bruger den. 

  

6. Generalforsamlingen 

• Afholdes lørdag 24. marts kl 10 i Fiskeriets hus.  
• Jørgen Iversen har sagt ja til at være dirigent. 
• Jørgen Boe udarbejder dagsorden. 
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7. Åben for drøftelse 

• Vi havde en god snak havvindmøller og grøn energi. 

  

8. Evt 

• N/A 

 
 
På bestyrelsens vegne  
Jørgen Boe. 


