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Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
 
 
Tidspunkt: Lørdag d. 9.1 kl. 10-13. Sted: Via Skype 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Lykke Nyholm Madsen, Marianne Holst 
Gydesen, Niels Christensen, Pia Holmsgaard & Brian Grantland 
 
 

 
1. Valg af træsort til facader. 

o Erik Borgs oplæg til mulige beklædningstyper var fremsendt på forhånd, og på den basis har 

bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe bestående af Erik, Jørn og Niels. Som supplement til 

det materiale, som Erik Borg har udarbejdet, vil gruppen lave en analyse=business case 

over økonomi m.v. ved valg mellem forskellige typer af facadebeklædning.  

o Arbejdsgruppen udvælger forskellige facadebeklædninger og laver et skema over fordele, 

ulemper, priser, vedligeholdelse, arkitektonisk fremtoning, miljøbelastning, holdbarhed osv., 

Jokeren er løbende vedligehold. Det vil være dejligt med adresser på huse med eksempler 

på alternativ beklædning, så man kan se eksemplerne i den virkelige verden. Kan man få 

illustrationer af, hvordan udseende af vores bebyggelse bliver med de alternative typer af 

beklædning? Måske kan vi gøre det via Photoshop. En del ejere har holdninger og input til 

materialevalg. Arbejdsgruppen inddrager alle relevante input, og har bl.a. dialog med Helge 

Davidsen, som arbejder hos det arkitektfirma, som har tegnet vores boliger. 

o Arbejdsgruppe skal være hurtigt arbejdende, så Erik Borg har tid til komme med sin 

vurdering. Vi satser på at kunne videresende hele oversigten til Erik Borg første uge af 

februar, så han kan bearbejde det inden vores generalforsamling. Erik Borg får løbende 

tilsendt info m.h.t. materialevalg, så han kan arbejde sideløbende med bestyrelsesgruppen. 

o Det er supervigtigt, at vi som bestyrelse får lavet en grundig undersøgelse, som får belyst de 

væsentligste parametre, så det kan fremlægges på generalforsamlingen. Kunne det give 

mening at have vareprøver med til generalforsamlingen?  

 

2. Rådgiveraftale. 

o Erik har modtaget forslag til rådgiveraftale med Ingeniørgruppen/Erik Borg. Erik har nogle 

bemærkninger til aftalen, når han er tilfreds med aftalen, får bestyrelsen tilsendt udkastet. 

 
3. Økonomi 

o Regnskab 2020: Bente gennemgik regnskabet, der er en del uafklarede spørgsmål, som 

Bente vil tage med Beierholm. Når det er afklaret, vil bestyrelsen modtage et nyt regnskab. 

Bente vil sikre, at der kommer et selvstændigt punkt vedr. facaderenovering, så vi kan følge 

udgifter og indtægter til projektet. 

o Budget 2021: Vi fastholder det, vi aftalte på mødet i november. 

o Bente vil i øvrigt tage en dialog med Beierholm for at afklare deres betaling. 

o Erik foreslår, der betales kørselsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, når 

man kører med det eneste formål at deltage i et møde eller andet, hvor det eneste mål er 

bestyrelsesarbejde. Taksten foreslås til statens lille takst 1,91 kr/km.  

o Bente foreslår, at alle i bestyrelsen inkl. suppleant bør have et honorar på 1450 kr/år, idet 

alle yder et virkelig stort stykke arbejde. Pt. får Jørn (IT) og Bente (regnskab) får 1450 kr/år 

og Erik får lidt mere. Bente laver et forslag til den kommende generalforsamling, som 

inkluderer både kørselsgodtgørelse samt bestyrelses honorar. 

o Indtil vi får ansat en pedel, tager Jørn nogle at de mest presserende opgaver. Jørn skriver 

regninger for løbende pedelarbejde, alle er overordentlig tilfredse med Jørns indsats.  
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4. Generalforsamling. 

o Forberedelse – Lykke laver oplæg til formandens/bestyrelsens beretning. Erik retter til, som 

sendes til resten af bestyrelsen. Erik og Lykke udarbejder oplæg dagsorden. Erik har styr på 

dirigent. 

 

Punkter til dagsorden, udover standard dagsorden: 

• Indbetaling til facadebeklædning. Er der mulighed for at betale hele eller dele af 
beløbet på en gang? Bente siger, det kan vi sagtens administrere. Punkt på 
dagsorden under økonomi. 

• Punkt vedr. honorarer og kilometerpenge tages under økonomi.  

o Bestyrelse – hvem stiller op?? Vi genopstiller alle sammen. På generalforsamlingen vil vi 

lige lave en ultrakort præsentation af os selv, så de tilstedeværende ved, hvem der opstiller. 

o Skal vi have en Corona nødplan?? Hvis forsamlingsforbuddet er < 50 personer kan vi ikke 

gennemføre generalforsamlingen, som planlagt d. 27.3. På vores næste bestyrelsesmøde d. 

13.2 tager vi stilling til, om vi er nødsaget til at udskyde generalforsamlingen til sidst i april 

eller først i maj. Vi skal have taget endelig stilling til typen af facadebrædder senest sidst på 

foråret, så Erik Borg kan få udarbejdet udbudsmaterialet til den indbudte licitation. 

Udbudsmaterialet skal sendes ud i efteråret, så vi kan komme i gang med projektet i foråret 

2022. Marianne tjekker Fiskeriets hus for alternative datoer. Evt. nødplan aftales endeligt på 

næste møde d. 13.2… 

 
5. Vedligehold: 

o Hvem maler kommende maler sæson? Arbejdsgruppe nedsættes: Niels og Brian tager sig af 

malerarbejde og vedligehold og går i gang straks og præsenterer forskellige modeller. 

o Vi har brug for en havemand, 6-10 timer om ugen. Når Brian og Niels er færdige med deres 

oplæg, har vi et overblik over, hvad vi vil rekvirere eksterne håndværkere til, og hvad skal en 

fremtidig pedel varetage. Niels og Brian kan ved behov rekvirerer hjælp fra Lykke og 

Marianne m.h.t. jobbeskrivelse m.m. Forslag til rekrutterings metode: Opslag f.eks. i 

forgangen hos Avance, hjemmeside og sociale medier som tidligere har givet mange 

henvendelser. 

o Jørn, Erik og Lars Timmer, Klittens Tømrer har den 30. nov. besigtiget mindre rådskader ved 

vinduespartierne i 5 af de østligste huse og aftalt midlertidige reparationer med Lars Timmer. 

Erik Borg er orienteret. En mere gennemgribende reparation skal evt. inkluderes ved 

facadeudskiftning. 

o Der trænger meget til at blive sprøjtet for alger specielt ved højhusene. Brian tager fat i HvS 

tag rens. 

o Hvilken aftale har vi med værftet vedr træfacadebrædder? Vi har ikke en aftale mere, men vi 

har et lager af træ i containeren. 

o Stenbelægning i gårdene, sammenfald. Ejer eller foreningens ansvar? Formodentlig 

foreningsansvar, idet det er udendørs vedligehold. Som ”vi” husker det, er det alt under tag, 

der påhviler ejeren. Brian prøver at udrede, hvor og hvad der står i vores aftaler. Hvad med 

kørespor i garagen og helt ind i gården?? Det skal vi have defineret i vedligeholdelsesplan, 

når vi er afklaret. Jørn tjekker op på diverse gårde ved næste store regnvejr. Og vil komme 

med tilbage med dokumentation. 

o Opfølgning på storm. Alle opfordres til at tage havemøbler ind, idet der er stor risiko for at 

ødelægge de store vinduespartier. Jørn har lavet opslag på vores hjemmeside 

o Nøgleopbevaring: Orientering ved Jørn.  

 
6. Ny affaldsordning: 

o Kodelåsen er monteret, og koden er sendt til ejere og udlejere. I frost virker kodelåsen ikke. 

Det var et forsøg, som vi nu tager konsekvensen af. Vi er nødt til at udskifte til en almindelig 

nøglelås og få to nøgler udleveret til hvert hus. Indtil videre er der åbnet op ind til affaldsøen. 

Låsen bliver udskiftet, når byggecentrene åbner. Niels er på sagen. Marianne tager fat på 

udlejningsbureauer, når løsningen er etableret. 
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o Manglende belysning i affaldsøen om aftenen. I samråd med Langsand har vi installeret et 

skumringsrelæ så tænder og slukker i forhold til dagslyset Pladsen er nu oplyst alle de 

mørke timer året rundt.  

o Poser til madaffald og informationsbrochurer uddelt af Erik og Jørn, her er til et års forbrug. 

o Der er mange, der er utilfredse med den nye ordning, det er vigtigt at forstå, at det er 

kommunen, der har indført den ny ordning – ikke bestyrelsen. Vi har haft en dialog med 

kommunen, og vi har efterfølgende fået en flaskecontainer og pap/papircontainer. Jørn 

følger op om der er udgifter forbundet med dette. 

 
7. Lokalplan forslag 449: Beddingsområdet overfor os.  

o Lykke og Erik var som repræsentanter for beddingsområdets naboer mod nord inviteret til et 

orienteringsmøde den 14. december om lokalplansforslaget. Mødet blev desværre aflyst 

pga. covid19 restriktioner.  

o Erik og Lykke gennemgik lokalplan forslaget og dens betydning for os, og de udarbejder 

høringssvar, der er deadline d. 15.2. Den korte version er, at et område direkte ud til 

afvandingsslusen, der tidligere var udlagt til rekreativt område samt område for turisme, nu 

inddrages til erhvervsområde. Vi sender høringssvaret til bestyrelsen, når vi mener, det er 

færdigt…. 

 

8. Evt… 

o Resten af punkterne udgik pga tidsmangel, men vil komme med på mødet d. 13.2, hvor vi 

igen mødes via Skype. Marianne sender Skype link, og mødet bliver kl 9-12. 

 
Øvrigt til næste møde: 

o Opfølgning på fliser i gården. 
o Slusen 22 vil gerne have lov til at gennemføre nogle bygningsændringer. Erik beder dem 

fremsende en tegning, så vi konkret kan tage stilling. 
 

 

 


