
 
 
 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Søndag d. 05.09.2021 kl. 9-12. Sted: Skype 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Lykke Nyholm Madsen, Marianne Holst 
Gydesen, Niels Christensen, Pia Holmsgaard og Henrik Egedal Kristensen 
 
 

 
 

1. Parkeringspladser nord for Slusen 14 – 21. 
a. P-pladser, drøftelse af behov og muligheder. Ideen var at inddrage 1-2 meter langs 

Slusen14-21 over mod ”Hotellet”. Timing for dialog er ikke ideel pga. branden. På lang sigt 
vil vi gerne udvide med parkeringspladser og et dige med hjelme så udsigten mod P-
pladserne fra Hotellet bliver pænere. På den korte bane opsætter vi skilte med parkering 
forbudt. Når genopbygningen af hotellet er afsluttet, tager vi en dialog med Hotellets ejere 
om en mere langsigtet løsning. 

b. Renovering af den store p-plads. Arbejdsgruppe nedsættes for en langsigtet plan som 
omfatter både optimal udnyttelse af den store parkeringsplads og placering af 
container/værksted. Gruppen arbejder også med at få udskiftet containeren til et træhus i 
byggestil som et ”mini Slusehus”. Arbejdsgruppen består af Jørn, Henrik og Niels. 
 

 
2. Prøvefelter – udskiftning af facader. 

a. Situationen for byggeriet, leverancer og håndværkere, er fortsat overophedet. 
b. Prøvefelterne kan først udføres i uge 41 og 42. Her bliver vi meget klogere på det reelle 

omfang af opgaven, så vi planlægger et bestyrelsesmøde umiddelbart herefter. 
c. Erik Borg satser på, at han kan lave udbud og licitation, så udskiftning af facader kan 

foretages som hidtil planlagt. 
 

3. Info m.h.t. EC’s mail til Feriepartner, se herunder. 

 
a. Lykke fra Feriepartner er meget ked af vores tilbagemelding, det forstår vi godt. Det ændrer 

dog ikke, at på vi er meget skuffede over Holmlands Klit Turistforenings (HKT) 
generalforsamlings beslutning om IKKE at yde kompensation. Og da HTK ejer Feriepartner 
er det vores eneste måde at udtrykke vores skuffelse på. 

 



b. Erik Clausen er vores talsmand/point of contact i enhver ekstern dialog vedr. 
facadeudskiftning. 

 
 

4. Maling 2021 og 2022.  
a. Mange bygninger trænger til maling, Keld Maler har lovet at gå i gang her i september på de 

mest trængende bygninger. Niels følger op. Vores servicemand vil udføre malerarbejde i 
mindre omfang. Det er en forudsætning, at malearbejdet kan udføres fra terræn og uden 
brug af stige. Jørn tager dialog med vores servicemand. 

b. Skal vi lave en aftale med Keld Maler om maling i 2022 allerede nu, så vi får booket tiden? 
Ja - Niels tager en dialog med Keld. 

c. I bestyrelsen har vi en proces, at et par bestyrelsesmedlemmer gennemgår byggeriet 
sammen med en maler. Her prioriteres hvad skal males og i hvilken rækkefølge. Al anden 
behov for vedligehold meldes til vores servicemand via hjemmesiden. 
 

5. Økonomi 2021.  
a. Beierholms halvårsbalance udsendt 2. august, Bente gennemgik balancen. 
b.  EC´s regnearks-driftsregnskab pr. ultimo august blev ligeledes gennemgået. Det ses, at der 

er styr udgifterne, og der er fin plads på vedligeholdelsesposten til malerarbejdet, og hvad 
der yderligere måtte opstå af mindre vedligehold. Udgifterne til administrator er faldet efter 
Erik og Bentes møde med Beierholm og aftale om ændret arbejdsfordeling. 

c. EC foreslår, at der ydes formand, kasserer og IT-supporter godtgørelse for småudgifter i 
lighed med tidligere år. Vi havde en længere dialog om opgaver, omfang og aflønning af 
frivilligt arbejde. Konklusionen blev, at vores IT-supporter honoreres med 10.000 kr. årligt, 
og formanden skal ligeledes honoreres med 1450 kr. som vanlig for godtgørelse af udgifter. 

d. Udgifter resten af 2021? Behandlet under punkt b.  
e. Besked til ejere: Husk at melde til Bente Bertelsen (bb@dilling.com), senest 31.10.2021, 

såfremt man vil betale ekstraordinær indbetaling til facaderenovering. Jævnfør referatet fra 
generalforsamlingen.  
  

 
6. Problematikker omkring opladning af el- og hybridbiler ved udlejning.  

a. De husejere, der udlejer gennem Feriepartner, har netop modtaget info, at elnettet i 
sommerhusene ikke har kapacitet til at oplade el- og hybridbiler.  

• Vi har en opgave i foreningen om at få informeret udlejningsbureauer og lejere om, 
at el- og hybridbiler må ikke oplades via elnettet i vores bebyggelse. Niels vil lave et 
opslag til at hænge i alle Slusehusene. Henrik undersøger hvad Esmarch har af 
retningslinjer. 

• ”Vi er enige om, at kommunen bør etablere offentlige el-opladere på den store 
parkeringsplads ved Fiskeriets Hus. Niels undersøger kommunes planer m.h.t. 
etablering af lade stationer. 

• Niels har tidligere lavet et opslag om etablering af lade station lokalt i vores huse på 
Facebook. Vi uploader Niels’ indlæg på vores hjemmeside. 

 
7. Renovation: 

a. Materiale indkøbt - Der er kommet to askecontainere i affaldsgården. Det fungerer fint. 
b. Sortering – i november 2022 indføres næste step af kommunens affaldssortering. Jørn har 

Kurt fra Langsand er med i processen. Næste år kommer der yderligere huse på ordningen, 
idet Langsand bliver yderligere udbygget. Der ligger en stor opgave i at få designet 
affaldspladsen til de mange boliger og nye opgaver. 

c. Hvad betaler vi i arealleje for affaldsgården? Det afklarer EC/Jørn. Langsand skal betale 
arealleje af dette område på lige fod med Slusen. 

 
8. TV/Hjemmeside: 

a. Status – Tv-system ingen driftsforstyrrelser. Jørn vil snarest opsætte insekt filter i 
ventilationssystemet, da der konstateres en del insekter i rummet der sætter sig i blæserne 
til Tv-anlægget. 

mailto:bb@dilling.com


b. Henvendelse fra ejer, som undrer sig over log ind til vores hjemmeside. Årsagen er, at ikke 
alle informationer er relevante for vores lejere og eksterne som eksempel vores budgetter og 
facaderenoveringssagen. 

 
9. APV for vores servicemedarbejder: 

a. Jørn er startet på opgaven. Der er ca. 10 punkter, der skal beskrives. 
 

10. Branden 10. august hos vores nabo/Hotellet. 
a. EC har sammen med vores servicemand og nogle ejere vurderet om, der er lugtgener. Og 

konklusionen er, at vi er sluppet heldigt. Det var en forholdsvis vindstille dag, hvor røgen 
steg op og udenom vores bygninger.  

• Dog er nr 28 har haft masser af askenedfald både udendørs og indendørs. Er meldt 
til ejers indboforsikring. 

 
11. Evt. – løst og fast 

a. Jørn vil udføre en drone flyvning hen over de høje huse for at vurdere omfanget af alger på 
tagene. Hvis det skønnes nødvendigt bestiller Jørn HvS tagrens til at udføre alge rens. 

b. Pia bekræfter, at forsikringen for vores servicemedarbejder er afpasset til det nuværende 
timeantal. 

c. Næste møde er aftalt til torsdag d. 28.10 kl 19-21 på Teams. 
 

 
 

 


