
 
 

 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a   
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Søndag d. 14.11.2021 kl. 16-. Sted: Teams 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Lykke Nyholm Madsen, Marianne Holst 
Gydesen, Niels Christensen, Henrik Egedal Kristensen. 

 
Afbud: Pia Holmsgaard 
 
 

 
 

1. Facade projekt 
a. Hvor er vi m.h.t. finansiering?  
Erik og Lykke møde med Vestjysk bank repræsenteret af Marie Øgendahl og Kristian Rønn. 
Fælles finansiering: 

• Marie oplyste, at for ca 3 år siden blev der indført skærpede regler i forhold til 

kundeengagementer. Konsekvensen er, at en bank skal hensætte et beløb til potentielt 
tab til kunder, hvor det ikke kan stilles pant. Som forening har vi en pant på 39.000 kr pr 
bolig, d.v.s. 54 x 39.000 kr = 2.106.000 kr. 

• Vi er en forening med en meget lille egenkapital, vores grund er lejet og ejerne ejer 

deres egen feriebolig – vi har ikke fælles eje. Når det er sagt blev det fremhævet, at vi er 
en sund forening med en solid ejerkreds, der altid betaler kontingenter m.v. 

• Hvis banken skulle låne os op til +7.000.000 skulle der gennemføres en dokumenteret 
kreditvurdering af, hvor kapitalstærk hver enkelt ejer er. Marie og Christian haft vores 
sag i Vestjysk banks kreditafdeling. Konklusionen blev, at Vestjysk bank IKKE kan yde 

fælles finansiering, da de er tvunget til at hensætte et stort beløb – det vil være det man 
kalder et ”nedskrivnings” engagement. Kort sagt fra Vestjysk bank: Foreningen ejer 
ikke husene, derfor skal lånet ud på husejerne. 

• Vestjysk bank tilbyder til gengæld finansiering for den enkelte ejer (hvis de ellers er 
kreditværdige). Vestjysk bank har et princip om at behandle boligfinansiering indenfor 24 
timer. 

Bankgaranti til håndværker: 

• Ifølge Erik Borg må vi forvente, at den håndværker der skal udføre opgaven, ønsker en 
bankgaranti for at vi kan betale den ”vare” vi har bestilt. Kunne Vestjysk bank hjælpe 
foreningen i den sammenhæng? Vi har fået bekræftet, at Vestjysk bank kan stille en 
bankgaranti på op til 2.100.000 kr, hvor vidt det er et tilstrækkeligt er  uafklaret. Det kan 

vi først se, når vi modtager tilbuddene fra de indbudte firmaer. 

• Vi havde en dialog om cash flow – hvordan kan vi have penge på kontoen til at betale 
håndværkerne. Baseret på denne dialog har Erik udarbejdet et forslag til 
generalforsamlingen, se herunder: 

• Der betales 12.000 kr/år indtil nedenstående engangsbeløb skal betales.  

• De 13 huse i etape 1 betaler 186.000 kr i juli 2022. (Arbejdet udføres forår samt 
efterår 2022, ejerne skal have mulighed for at få finansiering på plads det vurderes 
at ½år er rimeligt) 

• De 21 huse i etape 2 betaler 180.000 kr i januar 2023. (Arbejdet udføres forår samt 

efterår 2023, ved indbetaling i januar 2023 sikres penge til garanti for håndværker)  

• De 20 huse i etape 3 betaler 168.000 kr i januar 2024. (Arbejdet udføres forår samt 
efterår 2024, ved indbetaling i januar 2024 sikres penge til garanti for håndværker) . 

 



• I foråret 2025 laves en opgørelse over udgifter og indbetalinger og udgifterne 
fordeles ligeligt på alle 54 husejere. 
 

Lars Kyvsgaard Slusen 42 er på vegne af foreningen i forhandlinger med Nykredit bank om et 

lån til foreningen til finansiering af facaderenoveringen. 
 

b. Udkast til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (GF), herunder bestyrelsens 
forslag til finansiering blev gennemgået, indkaldelsen sendes ud torsdag i den kommende 
uge. 

c. Praktisk planlægning af ekstraordinær GF. 

d. Referatet bestyrelsesmødet d. 28.10.2021 sendes til ejerne i dag. 
e. Jørn, Erik Borg og Jens Peder er ved at undersøge omfanget ”råddenskab” i karmene på de 

store sydvendte vinduer. Der er undersøgt ca. 50 % af husene og i ca. 25% er der 
konstateret rådne karme, så vinduespartierne skal skiftes. Konsekvensen er, at beløbet for 
renoveringen bliver forhøjet med 500.000 kr. 

f. Indtil videre har Erik Borg fået tilsagn fra fire firmaer som vil give tilbud. 

g. Projektet m.h.t. værksted sættes på hold pga. facadeprojektet og de mange udgifter til dette. 
Vi fortsætter med at optimere på parkeringsforholdene, så længe der ikke er forbundet 
udgifter med dette. 
 

2. Kontingent for 2022  
I forbindelse med godkendelse vaf regnskabet for 2020 blev budgettet for 2021 godkendt således:  

• Kontingent til foreningen: 9.550 kr/år. Areallejebidrag: 15.100 / 27.180 kr/år. Vedligehold: 1.000 
kr/år. Facader: 12.000 kr/år. 

Forslag for 2022: 

• Kontingent til foreningen: 9.550 kr/år. Areallejebidrag: 15.300 / 27.540 kr/år. Vedligehold: 1.000 
kr/år. Facader: 12.000 kr/år. 

• Forslag til kontingentet er vedtaget 
 

3. Evt. – er der andet vi skal vende?? 
a. Areallejekontrakten – hvad indeholder den? Vi skal se på den på et kommende møde. 
b. Næste bestyrelsesmøde er d. 16.12.2021 


