
Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a 

Referat af bestyrelsesmøde  
 
Tidspunkt: Lørdag d. 13. juni kl. 10-15 
Sted:  Mødelokalet i Fiskeriets hus 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Lykke Madsen, Trine Davidsen, 
Marianne Holst Gydesen 
Afbud: Ruth Jensen 

  
Erik Borg (rådgivende ingeniør) deltog under punkt 1, Allan Bareuter (pedel) deltog under punkt 1 
og 2 
 

 
  

1. Råd i facadebrædderne 
 

a. Erik Borg gennemgik rapporten ”Besigtigelse af facader” 2020.05.04. 
 
Der var mange afklarende spørgsmål og oplysende svar. 

• Der er anvendt granbrædder som yderbeklædning. Grantræ er en ”porøs” trætype, det 
medfører, at der kan ”suges vand op i træet”. Gran kan ikke trykimprægneres, som fyrretræ 
f.eks. kan. Erfaringen viser, at grantræ ikke er et hensigtsmæssigt materiale til 
yderbeklædning på vestkysten pga. det barske klima med kraftig vind, salt i luften og 
slagregn. Erik Borg oplyste, at man ikke længere bruger grantræ som yderbeklædning på 
vestkysten. 

• Pga. grantræets sugeevne er det vigtigt, at afstande til zinkinddækninger (eg. ved vinduer) 
og terræn er ”stor”. Nutidens anbefalinger til terræn er 20-25 cm, og ser man rundt på vores 
byggeri er afstanden langt mindre. I gårdene er afstand fra fliser til træinddækning typisk 1-
2 cm. Da vores byggeri blev opført, var det den gængse måde at bygge på.  

• Derudover er der utilstrækkelig ventilation mellem yderbeklædning/granbrædderne og 
vindspærrepladen af gips, se rapporten og tegninger for tekniske detaljer. Da vores byggeri 
blev tegnet, fulgte man de daværende regler fra 1975. I 2008 kom nye regler som fastlagde 
der skulle være lodrette bjælker inderst mod vindspærren, for at understøtte ventilationen 
og forebygge råd i bl.a. yderbeklædningen. 

• Derudover er afholdt møde d. 27. maj med H.P. Kristensen og Dan Henningsen fra Hvide 
Sande værft og Erik Borg, Erik Clausen og Allan Bareuther, hvor rapporten blev 
gennemgået og værftet gav diverse information. 

 
Konklusionen er, at der er anvendt uhensigtsmæssigt materiale og uhensigtsmæssige 
konstruktioner, men alle daværende regler blev overholdt.  

 
b. Next step. 

 

• Vi aftalte, at Erik Borg og Allan Bareuther sammen med en tømrer fra Klittens tømrer skal 
afdække problemets omfang ved destruktive indgreb. Der foretages undersøgelse i et bredt 
udsnit af huse bygget i 2003-2004 både et og to plans huse samt huse bygget i 2005-2006. 
Et passende antal huse (ca. 8-10 huse) udvælges, som herefter vil gennemgå denne 
nærmere undersøgelse. 

• Vi planlægger at gennemføre disse undersøgelser i uge 34 (måske 35). Reparationer efter 
undersøgelsen vil blive udført samme dag. Ejere af de berørte huse vil blive orienteret, 
ligesom man vil undgå så vidt muligt at foretage undersøgelse i huse, der er udlejet. 
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• På baggrund af de undersøgelser der udføres i uge 34, er det planen, at bestyrelsen i 
samarbejde med Erik Borg vil komme med oplæg til handleplan, som vi vil fremlægge på 
generalforsamlingen d. 17. oktober. Næste bestyrelsesmøde er 12. september. 

 
c. Andet  

 

• Et naturligt spørgsmål er, har vi en forsikring der kan dække de råd skader vi har 
konstateret? Og svaret er desværre nej. Forsikring for råd og svamp blev ikke tegnet ved 
byggeriets opførelsen i 2002. Det har efterfølgende ikke været mulig at tegne den omtalte 
forsikring. Vi forsøgte, da vi skiftede forsikringsselskab for år tilbage.  

• Indtil vi kender omfanget af råd skaderne har bestyrelsen besluttet, at vedligeholdelse af 
træfacaderne kun vil være nødtørftig. 

• Information vedr. undersøgelser af rådskaderne til husejerne gives via brev fra konstitueret 
formand Erik Clausen, hertil kommer Erik Borgs rapport, som uploades på foreningens 
hjemmeside samt dette referat. 

  
2. Vedligehold 

 
a. Stort og småt fra Allan: 

• Allan informerede om ukrudts- og myrebekæmpelse. Der er foretaget ukrudtsbekæmpelse 
foran husene og langs hussiderne. Der foretages jævnligt myrebekæmpelse, der er skiftet 
bekæmpelsesmiddel mod myrer. Der er ved at blive udskiftet gummifurer på terrasserne, 
en større opgave end først antaget. Der er sprøjtet for alger i gårdene. 

• Jørn har modtaget de nye P skilte, som Allan har sat op. Skiltene har en positiv effekt i 
forhold til uhensigtsmæssig parkering. 

• Der er slået græs på nogle stier og mellem nogle klynger. Det kan der være mange 
meninger om. På sigt udarbejder bestyrelsen en plan over beplantningen, stier m.m. og 
vedligeholdelse heraf. Jørn og Lykke tager på opgaven, når der er ”luft” til den. 
 

b. Andet: 

• Hullet i diget/sandvolden mod Langsand ud for nummer 45 forbedres, så man kan anvende 
adgangen med kørestol, barnevogne mm. 

• Udendørslamper (21 stk), der var angrebet af korrosion er nu skiftet uden omkostninger for 
foreningen. 

• Kommunen planlægger ny affalds sorterings system. Vi ved nu, at moloksystemet 
fastholdes, men det er også det eneste. Vi afventer yderligere info. 

  
3. Tinglysning af de i 2019 ændrede vedtægter for ejerforeningen 

 

• Vi har modtaget et tilbud fra advokatfirmaet Thorninger, Ringkøbing på tinglysning af de 
ændrede vedtægter. Bente Bertelsen kontakter Lene Norup Møller for en yderligere 
afklaring af problematikken. 

  
4. Foreningens økonomi. 

 

• Betaling af Caspers radio Regningen er endnu ikke tilgået foreningen. 

• Coda afgifter. Tilmelding og priser. Når vi har afklaret, hvilke kanaler, vi kan tilgå, tilmeldes 
disse til Coda. Vi forventer en årlig udgift på ca. 22000 kroner. 
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5. Tv-opgraderingen – Jørn 
 

• Forløbet med opgraderingen af vores fælles tv blev gennemgået herunder de 
udfordringerne med Boxer.  

• Vi kan nu præsentere en sikker løsning som tillader distribution af Boxer signalerne i vores 
fælles tv. Udstyr og installation koster 5.100 kr. inkl. moms. For at tilgodese de bruger der 
ønsker dette vil dette blive igangsat. Det betyder, at alle husstande herefter kan anvende 
Boxer tv hvis de har abonnement/kort. Der informeres på hjemmesiden. 

• Den nye fælles antenne er forberedt på fjernadgang. Således at servicepersonel ikke 
nødvendigvis behøver at kører afsted ved et nedbrud, hvorfor tiden i fejltilstand kan 
minimeres. Været i dialog med Elektronikhuset om dette. Vi skal blot have internetadgang. 
Dette er muligt. Vi kigger ind i dette ind der tages yderligere beslutninger. 

• I aftale med de folk som skal have adgang til Tv-huset er det opsat en nøgleboks for nem 
adgang. 

• Ændringen af det danske tv-signal blev foretaget den 2 juni. Samme dag var 
Elektronikhuset ude at opdaterede vores fælles tv. Hvilket også åbnede for DR2 

• Information vedrørende hvem der kontakter service tekniker er afklaret. Dette er blevet 
meddelt alle husejere i tidligere indlæg. 

• Emnet om flere danske tv-kanaler blev drøftet. Dette kan let ændres og Jørn oplyste priser 
på det. F.eks. er priserne på TV2 Sport, TV2 News TV2 Charlie og Tv4 på 18 til 25 kroner 
per måned. Det besluttede ikke at ændre åbne op for flere kanaler førend bestyrelsen hører 
om ønsker for dette. 

• Henvendelse fra husejer blev drøftet. 

• Har delt laminerede Tv lister rundt til husene 
 
 

6. Generalforsamling  
 

• Kandidater til bestyrelsen. Ved indkaldelse til generalforsamlingen, vil vi informere 
yderligere vedrørende behov for supplering af kandidater og suppleant til bestyrelsen og 
opfordre til interesserede at melde sig på GF. 

• Tid, sted, dirigent, dagsorden og andre praktikaliteter. Fiskeriets Hus er bestilt til den 17. 
oktober kl. 10. Indkaldelse til generalforsamling mm. udsendes via de sædvanlige kanaler. 
Erik Clausen har lavet aftale med en mulig dirigent.  

• Næste bestyrelsesmøde lørdag den 12. september kl. 10.00 Turistforeningens mødelokale 
– her planlægges GF. 
 

7. Hjemmesiden  
 

• Alle husstande får nu automatisk notifikation om nyheder på hjemmesiden, idet alle ejere er 
nu på nyhedslisten, når der uploades nyheder på www.slusehuse.dk. Man kan til enhver tid 
afmelde dette i selve e-mailen ved at trykke på teksten afmeld 

• Vores hjemmeside var offline i 10 dage Vi blev ramt af ondsindet malware og derfor 
efterfølgende deaktiveret af vores webhost. Jørn fik fjernet/repareret filerne. Han anmodede 
om at vi tilkøbte et antivirus program til 500,- kroner.  Nedbruddet har betydet, at vi har 
tilkøbt et antivirusprogram.  

• Jørn informerede om, hvilke nyheder der var uploadet siden sidst. Der er uploadet 12 
indlæg siden sidste bestyrelsesmøde.  

• Teksten under egen vedligehold i forhold til låse og døre er blevet gjort mere specifik. 
 

http://www.slusehuse.dk/
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8. Kommunikation  
 

• Bestyrelsens fælles e-mail blev drøftet. Vi tjekker mailen, men ingen kan forvente, at vi 
tilgår mailen dagligt. Men alle e-mail bliver drøftet og behandlet  

• Korrespondance. Al henvendelse til bestyrelsen foregår via hjemmesiden, hvor man kan 
henvende sig til både formand/bestyrelsen eller pedel via en nem formular. 

• Intern kommunikation bestyrelsen imellem.  Ved mails, der angår vigtige emner, anvendes 
også CC bestyrelse@slusehuse.dk idet vi efterfølgende kan anbringe disse mails i et 
søgbart arkiv. Dette gør det lettere for bestyrelsen nuværende som kommende at finde 

information. Samt at vi fremadrettet har alt dokumentation samlet et sted. 
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