
 
       
 
 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19-21.30. Sted: Teams 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Lykke Nyholm Madsen, Niels Christensen, Henrik Egedal 
Kristensen, Pia Holmsgaard, Bente Bertelsen, Marianne Holst Gydesen, Lars Kyvsgaard deltog under punkt 
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1. Økonomi: 

• Orientering om finansiering, herunder:  
o Nykredit-lån til etape 1. Bente redegjorde for de praktiske forhold vedr. låne optagelse, samt 

betaling af regninger i forbindelse med facaderenoveringen.  
o Bankskifte bliver effektueret, når alle i bestyrelsen har underskrevet aftalen med Nykredit. 
o Kontant indbetaling til etape 1: Bente giver Beierholm besked om, hvilke boliger i etape 1, 

der skal betale kontant. Beierholm sender opkrævning pr 15.4 med betalingsfrist 1.5.2022. 
o De boliger der skal afdrage på lån, vil få kvartalsopkrævning fra Beierholm. Første afdrag er 

30. april. 
o Skattefradrag. Revisoren har fået forhåndstilsagn fra Skat til rentefradrag. 
o Nykredit-lån til etape 2 skal på plads i efteråret, lånet skal udbetales pr 1. januar 2023. 

  
2. Renoveringsprojektet: 

• Etape 1, blok 1 = Slusen 1, 2, 3 og 4 er startet op 21. marts. Erik oplyser, at arbejdet forløber 
nogenlunde planmæssigt. Der er øget mandskabsmæssigt, så de kan komme tilbage på plan. Det 
forventes, at tidsplanen holdes. 

• Maling af syd facader på etape 1 bliver i uge 38 og 39 2023. 
  
3. Bestyrelsesarbejde 

• Konstituering af bestyrelsen. Pia har desværre besluttet at forlade bestyrelsen. Henrik ønsker at 
indtræde i bestyrelsen.  

• Ny opgavefordeling i bestyrelsen tages op på førstkommende bestyrelsesmøde efter 
generalforsamlingen. 

  
4. Generalforsamling: 

• Beretningen blev gennemgået og tilrettet. 

• Er vi klar til GF?  
o Marianne afklarer de tekniske detaljer med mødelokale med Fiskeriets hus. 
o Bestyrelsen mødes 9.30. 
o Erik klæder dirigenten på med diverse info.  
o Marianne tæller stemmeberettiget op. 
o Lykke skriver referat. 

• Den 19. marts, var sidste dag for forslag til generalforsamlingen. Erik har ingen forslag modtaget. 
  
5. Vedligeholdelse: 

• Erik har bedt Erik Borg om udkast til en vedligeholdelses-manual. 

• Mange af dørhængslerne er rustne. Hvordan det løses mest praktisk og økonomisk skal afklares. 
Niels undersøger og udfører test.  

• P-pladsen er blevet vedligeholdt, og skilte er flyttet m.m. og der har givet 4-5 flere parkeringspladser. 
Der etableres en parkeringsplads ved nr. 28 og der bliver etableret en cykelparkering. Det har pyntet 
på området. 

• Revideret plan for maling huse kommende år. 
o De høje huse bliver ikke malet, de ser OK ud og alle facader skiftes i 2023. 

 



• Igangværende vedligehold: 
o Gårdene er gennemgået for alger. 
o Og der males efter behov. 
o Antenne fjernet.  
o Bøjle ved redningskrans oprettet. 

 
6. El lader 

• Henvendelse fra Langsand om vi ønsker andel i planlagt 4-stiks opladerstation. Ifølge Dagbladet 
d.d. bliver der etableret en del officielle ladere i hele kommunen bl.a. i Hvide Sande, derfor siger 
vi pænt nej tak. Jørn giver besked til Langsand. 

  
7. Renovation 

• Vi har modtaget en noget uoverskuelig regning fra kommunen. Jørn har haft kontakt og fået afklaret, 
at den dækker både 2020, 2021 og 2022. Kommunen har ændret afregning fra bagudrettet til 
fremadrettet. Jørn laver opgørelse til Langsand. 

• Helt overordnet har vi en billig affaldsordning. Et almindeligt sommerhus koster 1200 kr/år mens vi 
betaler 800 kr/år pr bolig. Kommunen oplyser, at vi har markant mindre affald, efter at affaldsgården 
er blevet indhegnet. 

• Jørn har haft en dialog om det fremtidige set up, og det er først i 2023, at vi skal under den nye 
affaldsordning, så der skal ikke investeres her i år. 

  
8. Evt 

• Hjertestarteren er endelig leveret, monteret og klar til brug. Vores hjertestarter er offentlig 

tilgængelig, og den er registreret hos  www.hjertestarter.dk. 

• Vi holder et bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 9.4, og derefter igen torsdag den 9.6 på 
Teams.  

  

http://www.hjertesterter.dk/

