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Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Lørdag d. 3. oktober kl. 10-14 
Sted: Slusen 42 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Lykke Nyholm Madsen, Marianne Holst 
Gydesen, Ruth Jensen og Erik Borg (rådgivende ingeniør) deltog under punkt 1 
 
Fraværende: Afbud fra Allan Bareuter (pedel) 
 
 

 
 
1. Råd i facader:  

o Erik Borg – gennemgik rapporten. Konklusionen er at træet (gran) brugt til beklædning er af en 
meget dårlig kvalitet, hertil kommer at den ”konstruktive” beskyttelse ikke er udført hensigtsmæssigt.  

▪ Vi diskuterede om der skulle vælges en ”vedligeholdelsesfri” trætype. Det vil medføre en 
ændring i bebyggelsen arkitektoniske fremtoning samt en noget højere pris.  EB undersøger 
prisniveau.  

▪ Vi diskuterede modellen for udbud, proces for valg af håndværker samt kvalitetssikring 
undervejs. Vi besluttede at lave indbudt hovedentreprise med tilsynsarbejde undervejs. 

o Drøftelse af økonomi og tidsplan 
▪ Vi er nødt til at starte på indbetaling pr 1. januar 2021, så 1. etape kan udføres i 2022, 2. i 

2023 og 3. i 2024, som skitseret i EB’s plan. Det medfører, at husene ikke kan udlejes 
måske 3-5 uger i renoveringsperioden med den viden vi har på dette tidspunkt. Betalingen 
bliver solidarisk. Inden 2023 vil vi arbejde på at få et lån, så betalingen for etape 2 og 3 kan 
fordeles over flere år. 

▪ Bestyrelsen accepterer Holmsland Klit Turistforeningens formands udspil m.h.t. evt. 
kompensation af udbedring og afventer deres generalforsamling. 

o Plan for Allans malerarbejde 
▪ Det er vigtigt at fastholde, at bebyggelsen ser pæn og vedligeholdt ud. I bestyrelsen 

fastsætter vi rammerne for Allan. Erik, Jørn og Allan tager en runde og aftaler, hvor skal 
males og hvis der konstateres korkhat skrabes det væk eller brædderne udskiftes, hvis de er 
møre. 

 
2. Siden sidst fra Allan: 

o Allan informerer aktiviteter siden sidst. Udgår da Allan er fraværende. 
 

3. Generalforsamling: 
o Forberedelse:  

▪ Erik sørger for at forslaget m.h.t. ”Udbedring af facader” udsendes til ejerne, så en 
handleplan kan besluttes på generalforsamlingen. 

▪ Årsberetning, der laves et tillæg for perioden april- oktober 2020. Erik og Lykke laver oplæg. 
▪ Bestyrelsen mødes d. 17.10 kl 16.30. 
▪ Vi sørger for at tjekke op på hvem der møder frem. 

o Opstilling til bestyrelse: Erik (nr. 2 ) opstiller som formand, Jørn nr. 54, Bente nr. 16, Marianne nr. 41 
og Lykke nr. 42 genopstiller til bestyrelsen. Ruth nr. 9 har valgt at fratræde, Trine Davidsen er 
fraflyttet og Jørgen Boe har trukket sig i januar pga. sygdom. Bestyrelsen foreslår, at Pia 
Holmsgaard Nielsen nr. 28, Brian Grantland nr.7 indtræder i bestyrelsen og Niels Christensen nr. 46 
som suppleant i bestyrelsen.  

 
4. Økonomi, Bente gav status på halvårsregnskabet. 

o Bente kommer heldigvis til generalforsamlingen alligevel. 
o Bente gennemgik nøgletallene. Vi har ca 480.000 DDK på kontoen.  
o På næste bestyrelsesmøde laver vi budget for næste år. 
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5. Parkeringsforhold ved Slusen 1-13 
▪ Henvendelse vedrørende parkeringsforhold fra husejer blev drøftet Erik skriver til nr 8 og nr 

12 og henstiller til at gæsteparkering bruges. 
 

6. Henvendelse vedrørende Autocamperparkering på Beddingvej – 
o Emnet udsættes pga. tidsmangel. 

 
7. Info fra Erik: 

o Ny affaldsordning i kommunen. Erik orienterede. Vi indgår et samarbejde med Langsand, og deler 
udgifterne med dem. Det medfører bl.a., at vi skal have lås på affaldsgården, da vi betaler pr ton 
affald. Og vi ønsker ikke, at ”alle” kan aflevere deres affald. Den ene molok bliver til madaffald og de 
øvrige tre dedikeres til restaffald.  
 

8. Info fra Jørn: 
o Udsættes til næste møde… 
 

9. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde –  
o 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. Vi afventer fortsat, at 
advokaten går i gang. De skal have fat i hver enkelt ejer. 

o Der er slået græs på nogle stier og mellem nogle klynger. Det kan der være mange meninger om. 
Derfor er det besluttet at dette stopper for at bibeholde det naturlige udtryk. 

 
10. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til lørdag d. 14.11 kl. 10-14. Mødelokalet i Fiskeriets hus er booket. 

o På næste møde skal vi have afklaret, hvilken info på vores hjemmeside skal være tilgængelig for 
alle og hvilke skal være for foreningens medlemmer. Arbejdet påbegyndt og der vil kunne 
forekomme perioder hvor hjemmesiden er i vedligeholdestilstand. 
 

 

 
 
 
 


