
REFERAT - bestyrelsesmøde den 23. marts 19 kl. 10.00 Slusen 8 
 

Til stede: Jørgen Boe; Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Erik Clausen, 

Christian Kinch, Erik Clausen, Marianne Holst Gydesen (referent) 
Fraværende: Lykke Nyholm Madsen. 

 
Jens Peder Andersen (vicevært) deltog i punkt 1 

 
Dagsorden: 

 
1.Siden sidst.  

Skiltningen til husene ønskes forbedret, så gæster kører den rette vej. 
Problemer i Slusen 41 med ulovlig elinstallation ved spa. Info herom på 

hjemmesiden.  
En utæthed i en kobberslange har medført ødelæggelser i Slusen 9. 

Problematikken er ikke oplevet tidligere i andre huse. 
I Slusen 14 har man oplevet, at der kommer regn i huset ved sydvestenvind. 

En tømrer er kontaktet for at udskifte fuger omkring det vindue, der har 

utætheden. Tømreren vil blive bedt om at tjekke de øvrige toetagershuse. 
Nyt lys på containeren, ligesom der er blevet indlagt el. Containeren er 

indkøbt af grundejerforeningen. 
Jørgen Boe har et forslag til forbedring af containeren og pladsen omkring 

containeren. 
Bestyrelsen har besluttet at iværksætte forbedringerne. 

Jens Peder vil sørge for, at huller i asfalten forbedres. 
Jens Peder sprøjter for myrer udvendigt, - men husejerne må selv sprøjte 

indendørs. 
 

 
2. Langsandprojektets relationer til os.  

Havnen har dækket udgifter til etablering af vold og asfaltreparationer. 
Grundejerforeningen retter henvendelse til havnen vedr. det areal i 

Langsand, der ikke umiddelbart bliver bebygget, så arealet bliver opryddet. 

 
3. Regnskab og Budget 

Regnskabet blev gennemgået, og regnskabet er underskrevet af bestyrelsen. 
Regnskabet bliver medsendt indkaldelsen til generalforsamlingen. 

 
4. TV status og fremtid. 

Vi fortsætter med den nuværende ordning som aftalt på sidste 
generalforsamling. Alle betalingskanaler er fravalgt. 

Jørn vil formulere et nyt tilbud fra WAOO og lægge informationer om 
tilbuddet på foreningens hjemmeside. Hver enkelt husejer vælger selvfølgelig 

selv, om man ønsker at tilslutte sig. 
Vi redegør nærmere på generalforsamlingen. 



 
5. Persondatabehandling i foreningen.  

Grundejerforeningen overholder EU’s persondatalov, og informationer herom 

er allerede lagt på hjemmesiden. 
 

6. Åben for drøftelse og evt. beslutninger 
Websiden fungerer godt. 

 
Alle bestyrelsesmedlemmer accepterer et genvalg. 

 
7. EVT  

   

 


