
       
 
 
Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 
Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Torsdag d. 16.12.2021 kl. 19-21. Sted: Teams 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Lykke Nyholm Madsen, Marianne Holst Gydesen, Niels 
Christensen, Henrik Egedal Kristensen, Pia Holmsgaard 
 
Afbud: Bente Bertelsen 
 
 
 

1. Orientering om status for udbuddet af renoveringsprojektet, ved Erik 
x Udbudsmaterialet er sendt til 4 firmaer. I mandags d. 13.12 var de fire indbudte firmaer inviteret 

til besigtigelses. Der var rundgang med Erik Borg, Erik Clausen og de indbudte firmaer. Et af 
firmaer har meldt fra, så vi forventer at modtage tre tilbud.  

x Deres kommentarer til udbudsmaterialet var, at det var for omstændeligt at reparere vinduerne 
med rådangreb. De anbefalede, at vinduerne skulle udskiftes. Erik Borg og Erik Clausen har 
valgt at tage anbefalingen til efterretning.  

x De nuværende vinduespartier er to-lags glas, ”nu om dage” er vinduer med tre-lags glas. Der 
kunne være ejere, der ønsker at udskifte et intakt to lags vindue til tre lags vindue selvom deres 
vinduer ikke er rådnet. Det er bestyrelsens anbefaling, at det bliver muligt for den enkelte ejer at 
udskifte fra to-lags til tre-lags vindue. Ejerne skal selv dække udgiften til nye vinduer samt ekstra 
håndværker udgifter. Vi aftaler proceduren med den håndværker, der vinder udbuddet. 

x D. 11. januar vil vi modtage tilbuddene, de gennemgås herefter af Erik Borg og Erik Clausen. Vi 
holder bestyrelsesmødet bliver torsdag d. 13. januar, Erik Borg deltager. Her skal vi tage 
beslutning om valg af håndværker. 

 
2. Orientering om status for finansieringen af renoveringen ved Lars Kyvsgaard. Herunder stillingtagen 

til Lars´s tilbud om fortsat assistance ved de løbende opgørelser over finansieringen og fordelingen 
af udgifterne. 

x Erik, Lars Kyvsgaard og Bente har haft møde med revisor, administrator og Nykredit bank 
vedr. lån.  

x Lars Kyvsgaard beder om bestyrelsen om accept af, at revisor må gå videre med 
forhåndsgodkendelsen af skattefradrag hos skat. Bestyrelsen godkender. 

x Lars Kyvsgaard vil fremadrettet assistere med beregninger, så de enkelte ejere ved, hvad 
deres skattefradrag er år for år. 

x Lars Kyvsgaard anbefaler, at alle der er med på fælleslånet starter afbetaling på samme tid. 
 

3. Forsikrings sager, ved Pia  
x Vores TV-antenne er væltet i stormen, forsikringen ønsker et prisoverslag før de afklarer om 

de dækker. Det bliver ca. 2000 kr. Pia kører videre med sagen. 
x Bestyrelsen har undersøgt om forsikringen dækker råd i vinduer. Det har de oplyst, at de 

ikke gør.   
 

4. Viceværtarbejder, ved Jørn 
x Vedligehold 

x Nuværende malersituation – JP har malet en del hen over efteråret. Arbejdet 
fortsættes til foråret. 

x Anmodning om tredje part betaler til vejvedligehold. P-pladsen bag ved ”Slusen 
pizza” og ”Kott” samt vejene i den første del af foreningen bruges af mange andre 

 



end folk med tilknytning til vores forening. Der kører mange store lastbiler som giver 
et markant slid. Erik undersøger om der aftaler vedr. vedligehold af P-plads m.m. Vi 
tager kontakt til de øvrige brugere udenfor foreningen for tilskud til vedligehold af P-
plads. 

x Der er flere steder, hvor der er ophobning af regnvand på vejene og langs voldene. 
Vi fokuserer på at lappe huller i vejene. Jørn tager aktion. 

x Erik Borg skal lave en vedligeholdelsesplan, når han får tid dvs.. efter udbuddet er 
afsluttet. Der er forventelig i løbet af 2022. Erik Clausen informerer Erik Borg om 
opgaven. 

x Containeren bliver isoleret og der kommer lys i den. JP er på sagen. 
 

5. Elektronik 
x Status Slusehuse.dk – der er postet en julehilsen fra vores formand til ejerne. Der har været 

33 indlæg og lavet fem nye sider i 2021. 
x Koda afgifter bliver på samme niveau som sidste år, ca 25.000 kr. 

 
6. Renovation status 

x Henvendelse fra Langsand fase to om de kan komme med i vores affaldsordning. Vi har 
vurderet, at affaldsøen ikke har kapacitet til endnu en forening. 

x Der er opsat sensor belysning ved affaldsgården. 
 

7. Evt. 
x Vi har fået afslag på en hjertestarter fra Trygfonden. Vi har besluttet at købe en hjertestarter 

sammen med Langsand. Vores udgift bliver ca. 10.000 kr + 1000 kr til montering. Det 
vurderes, at hjertestarteren er klar til brug i januar og vil hænge uden for affaldsgården. 

 


