
Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 
 
Tidspunkt: Lørdag den 6. marts 2021 kl. 9-12  Sted: Skype 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Lykke Nyholm Madsen, Marianne Holst 
Gydesen (referent), Niels Christensen, Pia Holmsgaard og Brian Grantland  
Erik Borg deltager i drøftelsen af punkt 1 
 
Dagsorden: 

 
1. Facadebeklædning - Erik Borg deltager i dette dagsordenspunkt. 

o Niels gennemgik ejernes tilkendegivelser om facadebeklædninger. En oversigt blev udsendt 

den 2. marts.  

37 ejeren har indsendt ønsker vedr. valg af facadebrædder. 25 ejerne har ønsker 

trykimprægneret fyr, 11 har foretrukket Thuja/Ceder, og en ejer har ikke et konkret ønske, 

men accepterer flertalsbeslutningen. 

 

o Stillingtagen til facadebeklædningen. 

På grundlag af bestyrelsens undersøgelser og vurderinger af forskellige materialer til 
fornyelsen af slusehusenes facader og på grundlag af slusehusejernes tilkendegivelser af, 
hvilke af de to mulige materialer, trykimprægneret fyr NTR A og Thuja/Ceder, der foretrækkes, 
besluttedes det, at der til de nye facader anvendes trykimprægneret fyr NTR A, som godt 
 2/3 af 37 slusehusejere foretrak.     
 

Erik Borg billiger vores valg af facadebrædder  
Erik Borg anbefaler, at vi benytter den samme samlede tykkelse af facadebrædder som den 
nuværende, idet vi dermed kan genanvende flere af de nuværende zinkvindskeder. 
Facadeudtrykket vil derfor forblive som den nuværende facadebeklædning. 
 

o Det videre forløb i 2021 og 2022 

Erik Clausen har udarbejdet en mere detaljeret tidsplan for Slusehusene 1- 13, som ejerne af 

de pågældende huse har modtaget. Tidsplanen er også udsendt til de implicerede 

udlejningsbureauer, så der kan tages højde herfor i forbindelse med en udlejning.  

Erik Borg anbefaler, at der i løbet af sommeren udtages prøvefelter på et par af husene, som 

kan danne grundlag for en detailprojektering for tilbudsgiverne.  

Vi forventer at have fået projekttilbud fra flere forskellige entreprenører i løbet af efteråret 

2021. Herefter kan vi udarbejde en kontrakt med den valgte entreprenør. 

 

Nogle af vinduestrærammerne (karmtræ) er begyndt at rådne, og i forbindelse med 

udskiftningen af facadebrædderne vil de blive udskiftet/repareret. Der vil dog være 

nødreparationer tidligere, hvis det bliver nødvendigt.  

 

Brian har kontaktet en maler og fået et prisoverslag på maling af Slusehusene, så vi har 

indblik i, hvad det kan komme til at koste. Vi vil også kontakte andre malere, så vi har flere 

tilbud at forholde os til. 



Der vil nok ikke være tale om, at alle husfacader males på en gang, idet syd- og 

vestfacaderne vil skulle males oftere end de øvrige facader. 

Nogle facader skal behandles hvert 7. år, andre hvert 4. år, i gennemsnit således hvert 5. år. 

 

I de kommende år, inden facadebrædderne udskiftes, vil der blive malet, hvor det er 

nødvendigt. Vi mangler stadig at få et tilbud på, hvad et sådant arbejde vil koste. Tilbud 

indhentes af Brian. 

 

Enkelte ejere har nævnt, at der er begyndt at komme korkhat. Når bestyrelsen får en 

henvendelse, vil vi fjerne korkhatten og male nødtørftigt. Jørn Harbo påtager sig opgaven, 

indtil vi får en pedel ansat. 

 

2. Vedligeholdelse 

 

o Brian har nærgennemlæst vores vedligeholdelsesbeskrivelse på hjemmeside, og på 

bestyrelsesmødet gennemgik han vores vedligeholdelsesplan vedrørende fordeling 

af ansvar mellem Ejerforeningen og den enkelte ejerlejlighedshaver. Brian havde 

desuden udarbejdet et forslag til præciseringer af planen.  

 

Der vil blive udarbejdet enkelte opdateringer af beskrivelsen, og den reviderede 

vedligeholdelsesplan uploades på hjemmesiden. 

Hvis der opstår problematikker, der ikke er beskrevet, vil det blive gennemgået af 

bestyrelsen. 

 

Algebehandling 

Hvide Sande Tagrens vil i perioden 13. – 27. marts 2021 behandle alle solgårde for 

alger. Det betyder, at firmaet får adgang til alle solgårde inden for disse 14 dage. Der 

kan ikke angives nærmere dato, idet behandlingen er vejrafhængig. Behandlingen 

varer max. en halv time i de store solgårde. 

Jørn Harbo/Brian Grantland fra bestyrelsen udleverer nøgler og har kontakten med 

Hvide Sande Tagrens. 

Alle udlejningsbureauer bliver kontaktet af bestyrelsen, så de kan informere 

eventuelle lejere. 

 

3. Ny pedel – status 

 

o Ny pedel  

Desværre har vores stillingsopslag har ikke givet ansøgere. 

I bestyrelsen vil vi prøve andre alternative opslag, så vi så hurtigt, det er muligt, kan 

få en pedel ansat.  

 

4. Regnskab, økonomi, revisor, administrator 

o Udkast til årsrapport er vedhæftet. 

Årsrapporten blev ikke gennemgået af Bente, da der stadig er fejl i regnskabet. 

Vi afventer det nye regnskab. 

o Erik Clausen og Bente Bertelsen tager et møde med Beierholm for at få en klar 

opgave- og ansvarsfordeling, mødet er d. 10.3. Et af punkterne til mødet er det 

fremtidige samarbejde. 

 



 

5. Generalforsamling – konsekvenser p.g.a. Corona pandemien. 

 

o Generalforsamlingen afholdes IKKE d. 27.3, som oprindeligt planlagt. 

 

Generalforsamling i Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande planlægges at 

blive afholdt lørdag den 29. maj 2021 kl. 10 i Fiskeriets Hus, men igen må vi tage 

et forbehold for regeringens forsamlingsrestriktioner. 

 

 

6. Strandnummerering af redningspost.  

o Ansøgning er sendt til Ringkøbing-Skjern kommune, der har bekræftet modtagelsen. 

Der er oprettet en ”sag” og der vil blive indhentet en udtalelse fra Brand & Redning 

MidtVest og Rigspolitiet. Status. Intet nyt vedr. strandnummereringen.  
 

 

 
7. Udkast til beplantningsplan 

o Der er slået græs på nogle stier og mellem nogle klynger. På sigt udarbejder 
bestyrelsen en plan over beplantningen, stier m.m. og vedligeholdelse heraf. Jørn og 
Lykke påtager sig opgaven, når der er ”luft” til den. Her er lokalplan teksten. Jørn er 
startet på opgaven. 

 
 
Punktet udsættes til der er ansat en ny pedel 

 

8. Tinglysningssagen 
o Vi skal underskrive en fuldmagt til advokatfirmaet mhp. den videre behandling af 

sagen. Originale referater er afleveret til advokaten. I næste uge udleveres den 

underskrevne fuldmagt til advokatfirmaet. 
 

9. Forsikring af de nye facader – tilbagemelding jvf forrige referat. Marianne, Niels, Erik og Jørn 

spørger deres selskaber, om det muligt at forsikre træhuse der. 
 

Udsættes til næste møde 

 
10. Kommende bestyrelsesmøde bliver lørdag den 17. april kl. 9-12 virtuelt 


