
Referat af bestyrelsesmøde i Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse mba 
lørdag, den 7. marts kl. 10.00 i feriepartners mødelokale. 
 
Til stede: Erik Clausen, Bente Bertelsen, Lykke Nyholm Madsen, Jørn Harbo Gramstrup, Trine Davidsen, 
Marianne Holst Gydesen 
Afbud: Ruth Jensen 

 
Dagsorden: 

1. Ny servicemand. 
Vi hilser på vores nye servicemand, Allan Bareuther 
 
Allan præsenterede sig for bestyrelsen og redegjorde for de reparationer mm.  han allerede har 
foretaget. 
Allan køber efter aftale med bestyrelsen det værktøj, der er nødvendigt. Foreløbig er der afsat 
10.000 kr. til værktøj (Allan tlf. 40388086) 
Allan er desuden i gang med at rense for alger på terrasserne og i gårdene. I to-etagershusene 
renser ejerne, som tidligere besluttet, selv for alger på altanen på 1. sal. 
 

2. Regnskab 
Banken forlanger, at bestyrelsen giver vores kasserer fuldmagt til at godkende betalinger. 
 
Bestyrelsen giver kasserer Bente Bertelsen fuldmagt til at godkende udbetalinger på foreningens 
vegne. 
Jørn Harbo og Bente Bertelsen holder øje på kommende regninger, da entreprenøren har 
installeret et kraftudtag i vores Tv-hus 
 

3. Nyt fællesantenneanlæg. 
Udformning af bestyrelsens forslag til beslutning. 
 
Bestyrelsen har besluttet at opgradere vores fællesantenneanlæg til en ”ren” digital løsning 
Dette vil gøre alle kanaler digitale med markant bedre kvalitet. Ligeledes vil TV2 blive en del af 
pakken igen. Etableringsudgifterne på 75.000 kr. dækkes af foreningen.  
Caspers Radio og TV er inviteret til kommende generalforsamlingen og vil redegøre for 
opgraderingen.  
Umiddelbart efter generalforsamlingen vil Caspers Radio og TV installere anlægget. Vi har 
desuden tilkøbt Casper Radio og TV til at indstille kanalerne i husene.  
Ejerne vil løbende blive orienteret via hjemmesiden. 
 

4. Generalforsamlingen. 
Udkast til beretning blev diskuteret.  
Forslag til ny suppleant. Mulige kandidater blev drøftet 
 

5. Affaldspladsen. 
Under reparation af affaldspladsen har kommunen brugt strøm fra foreningens anlæg. En 
regning herfor sendes til kommunen. 
Vi har igen drøftet, at affaldspladsen benyttes til storskrald til gene for alle. Affaldspladsen er af 
samme grund blevet åbnet op mod øst i håb om, at pladsen ikke inviterer til at efterlade uønsket 
affald. 
 



Aktuelle problemer. Kommunens nyordning fra 1. november.  
Vi vil forhandle med kommunen om en hensigtsmæssig løsning. 
 

6. Diverse og eventuelt. 
Lamper:   
Alle udendørs lamper, der har problemer med erosion, bliver udskiftet uden udgift for 
foreningen. Jørn Harbo orienterede bestyrelsen om processen og viste billeder af problemet. Der 
vil blive skiftet 21 lamper i den kommende tid. 
Parkering: 
Handicapparkeringsplads er etableret. Jørn orienterede bestyrelsen. Denne er blevet udvidet 
mod øst og syd samt skiltet med Handicap parkering.   
Der er ligeledes bestilt 3 stk. ”Parkering forbud-skilte”, som snarest opstilles. 
På hjemmesiden er det muligt at finde en oversigt over parkeringsforhold i Slusen. Denne er 
lavet i A4 format lige til at printe ud, hvis nogen ønsker dette. 
Sti mod fjorden: 
Grundet den megen blæst og vand har vandet stået højt i fjorden, og dette har lejlighedsvis fået 
bølger til at slå ind over stien, hvilket har efterladt meget plastikaffald. Havnen bliver kontaktet 
med henblik på at få området rengjort. 
 
Næste bestyrelses møde vil blive umiddelbart efter kommende generalforsamling. 
 
 
Godkendt den 7. marts 2020 
 
 
_______________________   _______________________ 
Erik Clausen (formand)   Bente Bertelsen (kasserer) 
 
 
 
 
_________________________   ________________________ 
Trine Davidsen    Jørn Harbo Gramstrup 
 
 
 
 
____________________________   _________________________ 
Lykke Nyhom  Madsen   Marianne Holst Gydesen 
 

 


