
REFERAT BESTYRELSESMØDE 7 JULI 2018 
 
Tilstede: Ruth Jensen, Jørn Harbo Gramstrup, Christian Kinch, Jørgen Boe, Bente 
Bertelsen og Lykke Nyholm Madsen (referent) 
Afbud fra: Erik Clausen, Marianne Gydesen 
  
1. SIDEN SIDST 

- Generalforsamling afholdt. Opfølgning på skiltning udestår  - der er mange 
der kører forkert, da man tror det kun er lige numre, hvor der er skiltet ”14-54”. 
Skiltning skal forbedres f.eks med et skilt med ”15-53”. Skilte bestilles hos 
professionel skilte producent. 
- Formanden modtager mange henvendelser fra ejere, giver svar og henviser 
til hjemmesiden, hvor mange bliver meget positivt overraskede over de mange 
gavnlige oplysninger, der kan findes der. 
- Udskiftning af brædder samt maling af huse blev diskuteret. Alle beboere 
bedes være opmærksom på behovet for maling og udskiftning brædder – og 
melde det til Jens Peder, ring eller skriv til ham. Angiv gerne hvornår huset 
står tomt, så vedligehold kan gennemføres uden gener for gæster. 

  
2. LANGSANDPROJEKTET 

- Mindre regulering af arealgrænser blev gennemgået og accepteret. 

Tegninger bliver uploaded på hjemmesiden. 
- Halmballevæggen blev diskuteret. Planen er at etablere vejen langs 
halmballevæggen (på den anden side af Slusen) i september, herefter vil 
volden på 1,5 meter blive etableret og beplantet. Halmballerne vil blive fjernet 
samtidig med at vejen og volden etableres i løbet af September/oktober i år. 
- Den varme tørre, og blæsende sommer medfører massive støv og sand 
problemer for husene langs halmballevæggen/byggepladsen. 
- Halmballevæggen vil blive sikret nu, så den holder henover sommeren. 
- Laksefarmen ser meget voldsom ud, det er oplyst fra havnechef Sten 
Davidsen, at der bliver etableret en større klit formation med marehalm foran 
for at skærme mod bebyggelsen, når byggeriet er afsluttet. 
- Første etape af Kanalhusene forventes at stå færdig påsken 2019. 
  

3. REGNSKAB OG BUDGET 
- Blev gennemgået – og vi følger planerne. 

  
4. TV STATUS OG FREMTID 

- Status: Ledningsnettet er fint og hovedstationen velfungerende, 

grundstammen passer til nye moduler, hvis det skal ændres fra analogt til 
digitalt anlæg. 
- Det vil koste ca.100.000 kr for en digital opdatering af kanalerne DR1 ,DR2 
DR3 ,ULTRA, MIDTVEST , RAMASJANG, EUROSPORT og 9 tyske kanaler 
fra ASTRA. 



-I dag har vi betalingskanalerne Boxer (til bla TV2 ) og kanal digital, som 
koster foreningen ca 50.000 kr årligt. 
- Vi vælger at fastholde det nuværende analoge set up, og vi opsiger 
betalingskanalerne fra årsskiftet, så koster fællesantenneanlægget ingenting i 
drift (bortset fra evt mindre skader og udskiftninger m.v). Det kan så fungere 
indtil videre og opfylde alle udlejeres ønske om mange tyske kanaler. 
- Såfremt man ønsker TV2 eller andre betalingskanaler kan hver især tilkøbe 
disse produkter via et ”kort” som ”stikkes” i TV’et (49 kr pr måned pr hus) 
alternativt tilslutte sig WAOO pakkeløsning via fibernettet. Flere detaljer m.h.t. 
tv-pakker m.m. kan findes på vores hjemmeside. 
-Dette er en midlertidig løsning eftersom fremtiden jo vil være digital. 
Udviklingen går hurtig, hvorvidt vi skal opdatere til digitalt eller nedlægge 
fællesantennen på den længere bane tager vi ikke stilling til på nuværende 
tidspunkt. 

  
5. ÅBENT FOR DRØFTELSE 

- Pt er skraldebilen nødt til køre gennem bebyggelsen for at tømme 

molokkerne. Jørn har haft møde med kommunen for evt at ”bytte” om, så de 
molokker der tømmes oftest kunne flyttes ud ned i ”enden” modsat Slusen og 
tømmes udefra, så vi kan reducere kørsels belastningen gennem 
bebyggelsen. Det kan ikke lade sig gøre p.g.a. dybden i molokkerne. Når 
Kanalhusene etableres kommer der muligvis en fælles løsning. 

  
6. EVT 

-Næste møde – Jørn er hjemme 24. januar – 19. februar. Møde dato er 26. 
januar kl 10 2019. 
  

 


