
 
 

 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a   
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Torsdag d. 28.10.2021 kl. 19-22.15. Sted: Teams 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Lykke Nyholm Madsen, Marianne Holst 
Gydesen, Niels Christensen, Pia Holmsgaard, Henrik Egedal Kristensen og Erik Borg under punkt 1 

 
 

 
 

1. Prøvefelter – udskiftning af facader. Erik Borg deltager under dette punkt.  

a. Prøvefelter – hvad er resultatet? Erik Borg (EB) og Erik Clausen har haft et meget 
konstruktivt samarbejde med Klittens tømmer vedr. arbejdet med prøvefelterne, som 
desværre også gav en del bekymrende fund. 
 
Uddrag af EB’s rapport: 

  

 
 
b. Konsekvenser af prøvefelts udredningen. Revideret overslag fra Erik Borg.  

• Det oprindelig overslag var på ca 5.200.000 kr, baseret på ovenstående bliver 
udgiften nu mellem 10.000.000 og 11.000.000. Vi vælger ikke at dele yderligere 

detaljer, da skal vi skal have opgaven i licitation, derfor vælger vi at holde nogle 
informationer ”tæt til kroppen”. 

 



• Der er visse opgaver der ikke er inkluderet EB’s overslag eksempelvis udskiftning af 
mørt karmtræ i verandadøre mod syd. I bestyrelsen har vi besluttet at inkludere 
udskiftning af dørkarme i opgaven, Erik C giver EB besked. Musespærringer 
inkluderes også.  

• Erik Borg arbejder videre med udbudsmateriale, så vi kan nå at komme i gang med 
projektet ved udgangen af marts 2022, som planlagt og varslet til udlejningsfirmaer 
m.m. 

• Det bliver en indbudt licitation med 4-5 leverandører. Erik Borg kører processen. 
 

c. Økonomiske konsekvenser af revideret overslag.  

• Bente og Erik laver en likviditets oversigt, så vi får et overblik behovet for midler hen 
over projektperioden.  

• Når vi har overblikket, udarbejdes det endelige forslag til finansiering.  

d. Skal vi have en ekstraordinær generalforsamling før vi sender opgaven i udbud?  

• Ja med den markante prisstigning er det nødvendigt med en ekstraordinær 
generalforsamling. 

• Ekstraordinærgeneralforsamlingen afholdes søndag d.  28.11 kl 14.00 i Fiskeriets 
hus. 

 
2. Forsikringer – Pia orienterer – udsættes til næste møde pga. tids mangel. 

a. Forsikringssagen med tidligere bestyrelsesmedlem Brian 
b. Tegnet nye policer for 5 år. 

 
3. Orientering om malerarbejde 2021 

a. Arbejdet med malerarbejdet på Slusehusene er ikke forløbet tilfredsstillende.  

• Den oprindelige aftale var, at arbejdet skulle udføres i maj 2021 og yderligere 
arbejde kunne aftales til udførelse i efteråret 2021. Trods adskillige rykkere er der 
ikke kommet gang i arbejdet. Forklaringen har hver gang været, at alle husene er 
beboet og at udførelse af malerarbejde ikke er hensigtsmæssigt når husene er 

beboet.  

• Malermesteren oplyser, at han løbende har haft kontakt til udlejningsbureauerne om 
tidspunkter, hvor husene skulle være tomme. Det har ikke været muligt at finde 
tomme huse samtidigt med, at vejret har været tilfredsstillende. Vores huse er 
tilsyneladende eftertragtede samtidig med, at udlejningssæsonen er usædvanlig 
lang i år. Det sidste nye er, at der begynder at være ledige huse fra uge 43 og hvis 

vejret tillader det, så kan der males fra uge 43 og frem. 

• Hvordan så med de huse, der ikke udlejes? Eller bebos helårligt?  

• Konklusionen er at Niels tager en snak med Keld maler om at komme i gang. Keld 
skal fokusere 1. sals boliger. Jens Peder maler det han kan nå fra ”jorden”, Jørn 

tager fat på Jens Peder. Både Keld og Jens Peder er bekymret, hvis der er beboere 
i husene. Beskeden er, at de skal male selvom der er ”folk” i husene, så må de 
klage til udlejningsbureauet. Og så tager vi den derfra.    

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

a. Ejeren af Slusen 29 har ansøgt om tilladelse til etablering af parkeringsplads langs øst 

gavlen af nr. 29. Formålet hermed er, at ejeren ønsker at opsætte et elstik til opladning af 
elbil. Bestyrelsen anerkender behovet for etablering af pladser til opladning af elbiler og 
imødekommer ansøgningen således, at der udlægges en parkeringsplads på et areal på 2,5 
x 5 meter. Det resterende grønne område mellem nr. 28 og 28 skal bibeholdes. Samtidig 
nedlægges pladsen til nr. 29 på den store parkeringsplads. Der opsættes nummerskilt til den 
nye parkeringsplads ved nr. 29. 

5. Evt – løst og fast 
a. Vi modtager fortsat klager vedr. parkering foran Slusen 1-13. Erik Clausen tager sig af 

sagen. 
 


