
Ejerforening Hvide Sande Sluse  2019 

 

Referat bestyrelsesmøde 20. juli 2019 

 

Tilstede: Jørgen Boe, Bente Bertelsen, Erik Clausen, Marianne Gydesen, Trine Davidsen, Lykke Nyholm 

Madsen (referat), Jens Peter Andersen (pedel) deltog under punkt 1 og 4. 

Afbud fra: Jørn Harbo Gramstrup, Ruth Jensen 

Referat: 

1. Siden sidst herunder drøftelse af generalforsamlingen. 

Opfølgning på GF referat: 

 Velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem Trine Davidsen.. 
 Lukket Facebook gruppe er oprettet, se hjemmesiden for detaljer. 
 Vejbelysning – blev vendt, der sker ingen ændringer for indeværende. 
 Sandfygning fra byggeområdet: Der er ryddet noget op på området. Sandfygningen har slidt på 

vores bebyggelser på nordsiden af husene. Jens Peter forventer at få malet inden efteråret. 
 Nye nummer henvisning skilte er bestilt, men ikke modtaget endnu. 

Andet 

 Affaldspladsen – den skal vi dele med Langsand langs vand. Pladsen er kommunens og indtil videre 
har vi brugt ressourcer på vedligehold. Jørgen Boe tager en dialog med kommunen m.h.t. deres 
fremtidsplaner. 

 Slusen 12 ønsker at inddrage garagen til beboelse, der er søgt i kommunen. Hvis flere ønsker det 
samme kan kommunen stille krav til bestyrelsen om, hvordan parkeringskravet opfyldes.  

 Såfremt man ønsker hyben fjernet foran terrasser m.m. skal man AKTIVT bede Jens Peter om at 
fjerne dem. Sprøjtning for ukrudt langs huse, i gården og foran husene udføres rutinemæssigt af 
Jens Peter. 

 Glidestang på Velfac terrassedøre – Er det indvendig vedligehold? Ja – er beslutningen – udgiften til 
vedligehold er ejerens. 

 Rustne hængsler på yderdøre – er udvendig vedligehold – på sigt skal disse udskiftes. Vi besluttede 
det skal udføres af en professionel, det vil være en for omfattende opgave for vores pedel. 

 Vi havde en længere dialog vedr. utætheder omkring skorstenene. Skal alle fuger udskiftes eller skal 
vedligehold udføres, når utæthed konstateres?? Jens Peter og Jørgen Boe tager en dialog med 
Anders Skaaning – ekspert i skorstene Herefter afklares hvilken strategi vi vælger. 

 Maling: Jens Peter har haft en hjælper i den sidste periode. 
 Korkhat angreb i vores træværk er næsten væk, mange planker er udskiftet hen over årene. Det har 

været et langt sejt træk.  

2. Regnskab og budget. 

 Bente fremlagde ½ års regnskab og budget, og det ser fornuftigt ud.  
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3. TV status og fremtid. 

 Vi fastholder nuværende model med den ”gamle” fælles antenne, de enkelte ejere kan tilslutte sig 
Waoo eller streame. Vi er opmærksomme på udfordringerne og teknologien udvikler sig hele tiden. 

4. Projekt container 

 Forskellige modeller blev vendt, der er behov for et areal udenfor med overdækning og læ. Jørgen 
laver en tegning. 

5. Åben for drøftelser og evt. beslutninger 

 En løs snak om oprydning og udseende på terrasser. 

6. Evt. 

 Næste møde en gang i januar– Jørgen Harbo Gramstrup kommer med forslag… 

 


