
       
 

 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a   
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Torsdag d. 13. januar 2022 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, Bente Bertelsen og Erik Borg (EB) under punkt 1 

og 2 samt Lars Kyvsgaard under punkt 2. 
 
Afbud: N/A 
 
 

 

  
1. Facaderenoveringen, licitationen samt valg af entreprenør 

EB orienterer om resultater af licitationen, afholdt den 11. januar. 

• Vi har modtaget tre tilbud, to der ligger meget tæt på hinanden samt et der var markant højere. 

De to laveste tilbud var på niveau med EB’s overslag. 

• EB’s reviderede overslag pr 26. oktober 2021 var på ca. 9.600.000 kr. Vi har besluttet at få 
udskiftet de vinduespartier mod syd, hvor der er konstateret råd. Det medfører en ekstra udgift 
på ca 1.100.000 kr., dette var IKKE inkluderet i EB’s overslag. Hertil kommer ekstra udgift til 

udskiftning af zinkafdækning på halvvæggene. Vi havde forventet det nuværende zink kunne 
genbruges, men desværre, det medfører en ekstra udgift på ca. 160.000 kr. Konklusionen er at 
to af de tilbud vi har modtaget, svarer overens med EB’s overslag.  

• Vi kan spare 200.000 kr., hvis vi vælger nogle ekstra brede brædder. Vi vælger at fastholde den 
nuværende bræddebredde, så vi fastholder nuværende udseende. 

• Nogle ejere har for egen regning fået lavet nogle forbedringer. Nogle har monteret en ”låge” i 

siden ind til gården, andre har monteret ekstra porte, nogle har lukket med en væg mod garagen 
m.m... Disse forbedringer vil blive renoveret i projektet, men ekstraudgiften skal afholdes af den 
enkelte ejer. Det koster f.eks. 5000 kr. at skifte brædderne på en låge ind til gården. 

• Mellemgangene hører ind under indendørs vedligehold, altså en udgift ejerne selv skal afholde. 

Så udskiftningen af krydsfinerplader i mellemgange pålægges den enkelte ejer. F.eks. koster en 
60 cm plade i fuld højde inkl. opsætning og maling ca. 1250 kr. incl moms. 

• Erik Borg indstiller til vi vælger Maskinsnedkeriet Phønix. Brdr. Iversen ApS fra Varde, de giver 
det billigste tilbud. Bestyrelsen godkender Erik Borgs indstilling. 

• Erik Clausen og Bente Bertelsen underskriver kontrakten med entreprenøren på bestyrelsens 

vegne.  
  

 



 
 

2. Facaderenoveringen, økonomien:  
Drøftelse og beslutning om de økonomiske konsekvenser. Lars Kyvsgaard deltog under dette punkt. 

• Udgifterne til hele projektet kan ses herunder: 

        
• For at dække forskellen mellem udgifter og indtægter opretter foreningen en kassekredit. Når 

projektet er afsluttet, opgøres underskud/overskud og fordeles ligeligt blandt ejerne. 

• De der optager lån skal betale kvartalsvis startende 1.4.2022 for ejere fra etape 1.  

• Lars og Bente vil lave en cash flow oversigt, til bestyrelsesmødet torsdag d. 20. januar. 

• For en god ordens skyld skal nævnes, at Nykredit ikke har bevilget lånet endnu, da vi jo først har 

fået tilbuddet hjem d. 11.1.2022. Lars, Bente og Erik har en god dialog med Nykredit og arbejder 
videre med finansieringen. 

• Vi er forpligtiget til at tegne en ”all risk” forsikring. Pia får et tilbud. 
 

 
De øvrige punkter udsættes til bestyrelsesmødet torsdag d. 20.1.2022 kl. 19-21. 

 


