
GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Lørdag,  den  29.  maj  2021  afholdtes  generalforsamling  i Ejerforeningen  Ferieprojekt  Hvide  Sande  Sluse

m.b.a.  på Fiskeriets  Hus,  Hvide  Sande  med  30  stemmeberettigede  fremmødte.  Generalforsamlingen  var

oprindelig  fastsat  til den  27. marts,  men  blev  aflyst  på grund  af  forsamlingsforbud.

Som  dirigent  valgtes  i henhold  til vedtægternes  § "I O Iver  Enevoldsen,  som  jfr.  § 7 konstaterede,  at

indkaldelsesvarslet  på mellem  2 og 4 uger  var  overholdt,  at indkaldelse  var  skriftlig  og udsendt  til

medlemmerne  tirsdag  d. 4. maj,  at tid og sted  var  angivet,  at dagsorden  var  angivet,  at revideret  regnskab  og

budget  var  udsendt  sammen  med  indkaldelsen.  Forslag  til behandling  under  punkt  9 var  udsendt  sammen

med  indkaldelsen,  og der  er  ikke  modtaget  yderligere  forslag.  Generalforsamlingen  er  således  lovligt

indvarslet  og beslutningsdygtig.

Der  forelå  dagsorden  ifølge  vedtægternes  § 9:

1.  Bestyrelsens  aflæggelse  af  årsberetning  for  perioden  oktober  2020  -  maj  2021.

2.  Bestyrelsens  forelæggelse  til godkendelse  af årsregnskab  og status  med  påtegning  af revisor.

3.  Bestyrelsen  forelæggelse  af  driftsbudget  for  det  løbende  regnskabsår.

4.  Valg  af  formand  til bestyrelsen.  Bestyrelsen  foreslår  genvalg  af Erik  Clausen  (Slusen  2).

5.  Valg  af  andre  bestyreIsesmedIemmer.

ø Brian  Grantland  er  udtrådt  af bestyrelsen,  og suppleant  Niels  Christensen  er  indtrådt  i hans  sted.

ø PræsentationafnuværendebestyreIsesmedIemmer:BenteBerteIsen(SIusen16),JørnHarbo

Gramstrup  (Slusen  54),  Lykke  Nyholm  Madsen  (Slusen  42),  Marianne  Holst  Gydesen  (Slusen

41 ), Pia  Holmsgaard  Nielsen  (Slusen  28),  Niels  Christensen  (Slusen  46).  Alle  genopstiller.

6.  Valg  af  suppleant  til bestyrelsen.

7. Valg  af  revisor  og revisorsuppleant,  bestyrelsen  foreslår  statsautoriseret  revisor  Claus  Christensen

Bredvig,  Beierholm.

8.  Valg  administrator,  Beierholm  Hvide  Sande.

9. Behandling  af indkomne  forslag.

*  Bestyrelsen  foreslår,  at ejere  kan  få mulighed  for  at indbetale  1, 2, 3, 4, 5 eller  maksimalt  6

gange  12.000  kr. som  ekstra  betaling  i januar  2022  til facaderenovering  i stedet  for  den  normale

rate  på 6000  kr.

* Hvad de enkelte  ejere ønsker,  skal meddeles  til Bente Bertelsen  (bb@dilling.com)  senest  i

oktober  2021,  så vi kan  få det  medi  opkrævningerne  primo  2022.



1.  Formand  Erik  Clausen  aflagde  årsberetning  for  perioden  oktober  2020  -  maj  2021.

ø AIexSluserrl:Anerkenderbestyrelsensstorearbeide.
ø Ingen  yderligere  kommentarer.

2. Bente  Bertelsen  aflagde  regnskab,  hvilket  godkendtes.

3. Bente  Bertelsen  forelagde  budget,  som  blev  taget  til efterretning.

4. Erik  Clausen  (2) valgtes  ved fredsvalg  som  formand.

5. Til bestyrelsen  valgtes  ved  fredsvalg  i øvrigt  Marianne  Gydesen  (41),  Bente  Bertelsen  (16),  Jørn
Harbo  Gramsfrup  (54),  Lykke  Nyholm  Madsen  (42), Pia Holmsgaard  Nielsen  (28) og Niels
Christensen  (46)

6. Ved  fredsvalg  valgets  Henrik  Christensen  Slusen  37 som  suppleant.

7. Ved fredsvalg  valgtes  Statsautoriseret  revisor  Claus  Christensen  Bredvig.  Ifølge  sædvane  valgtes
ingen  suppleant.

8. Som  administrator  valgtes,  Beierholm,  Hvide  Sande.

9. Indkomne  forslag:

*  Bestyrelsen  foreslår,  at ejere  kan  få mulighed  for  at indbetale  1, 2, 3, 4, 5 eller  maksimalt  6
gange  12.000  kr. som  ekstra  betaling  i januar  2022  til facaderenovering  i stedet  for  den normale
rate  på 6000  kr.

ø Hvad de enkelte ejere  ønsker,  skal  meddeles  til Bente Bertelsen  (bb@dilling.com)  senest  i
oktober  2021,  så vi kan få det  med i opkrævningerne  primo  2022.

Bemærkninger:  Alvin  Justesen,  Slusen  23: Vil de( medvirke  til ejerforeningen  får  en negativ  rente?
Svaret  er ja i starten,  men det  vil give  foreningen  øget  likviditet,  og kan udskyde  tidspunktet,  hvor
foreningen  skal  optage  lån.

Forslaget  blev  vedtaget.

10. Eventuelt

Henrik  Slusen  (37):  Døren  til affaldsgården  står  ofke ulåst,  årsagen  er at låsen  ikke  låser  af  sig
selv.  Låsen  har  "medløb",  vi får  set  på sagen.

Henrik  Slusen  (37):  Slusen  35-46  måske  skal  hyben  tæmmes,  mens  tid er. Jørn  (54) bestyrelsen
har  lavet  en naturplejeplan,  som  kan ses på hjemmesiden  Her  er defineret  at området  skal
fremstå  som  et overdrev.

Elsemarie  (20): Biler  parkeres  langs  den smalle  vej bag nr 14-21.  Der  er et ønske  om skilte  med
parkeringforbudt.  Bilerne  skal  parkeres  på de parkeringspladser  der  er  allokeret  til de enkelte
huse,  og evt  ekstra  biler  på gæsteparkeringspladserne.

HerefterafsIuttedesgeneralforsamIingen  /  /')

Iver  Enevoldsen  dirigent Erik  Clausen  formand



Bilag  1

Bestyrelsens  beretning  oktober  2020  -  maj  2021

Siden  sidst:

I perioden  har  bestyrelsen  holdt  5 møder,  den 14. november  2020,  9. januar,  13. februar,  6. marts  og 17.

april  2021.  De sidste  4 møder  via Skype.  Referaterne  fra disse  møder  er lagt ind på foreningens

hjemmeside.

Bestyrelsen  har i perioden  bestået  af formand  Erik Clausen,  bestyreIsesmedIemmer:  Jørn Harbo

Gramstrup,  Bente  Bertelsen,  Lykke  Nyholm  Madsen,  Marianne  Holst  Gydesen,  Pia Holmsgaard,

Brian  Grantland  og suppleant  Niels  Christensen.

Brian  Grantland  udtrådte  dog af bestyrelsen  ved udgangen  af april,  og suppleant  Niels

Christensen  er indtrådt  i hans  sted.  Tak  for det gode  samarbejde  Brian.

Generalforsamlingen  i april måtte  desværre  udskydes  pga. Corona  og forsamlingsforbuddet,  men nu er vi

heldigvis  forsamlet  her i dag.

Renoveringen  af slusehusenes  facader:

Renoveringen  af slusehusenes  facader  er ved at blive  igangsat  i henhold  til den plan,  som blev  vedtaget  på

generalforsamlingen  i oktober  sidste  år, altså:

Husene  I-13  i 2022

HuSene  14 -  34 i 2023

Husene  35 -  54 i 2024

Der  er lavet  en detaljeret  tidsplan  for  renoveringen  af de enkelte  huse  I

husejerne  og udIejningsbureauerne.

13 næste  år, som er sendt  til

I august  i år vil der  blive  udført  større  prøvefelter  på to af husene,  hus nr. 16 og hus nr. 35. Prøvefelterne

skal i detaljer  vise  tilstanden  af de bag facadebrædderne  liggende  konstruktionseIementer.  Dette  skal  indgå  i

detail-projekteringen  af renoveringen.  Renoveringen  vil blive  udbudt  i indbudt  licitation  blandt  3 -  5

kvalificerede  firmaer  i løbet  af efteråret.

Bestyrelsen  har sammen  med vores  rådgiver,  Erik Borg,  undersøgt  mange  forskellige  materialer  til den nye

facadebeklaedning.  Da facadebrædderne  vil være  tæt på terræn,  er det kun muligt  at bruge  to bræddetyper

som kan tåle  dette:  Thuja/Ceder  og trykimprægneret  fyr NTR  A. Informationer  om de forskellige  materialer

blev  sendt  ud til alle  54 husejere  samt  uploadet  til hjemmesiden.  Vi modtog  37 besvarelser  og ca 2/3 foretrak

trykimprægneret  fyr NTR A. Dette  materiale  vil derfor  blive  anvendt  ved renoveringen  og husene  vil få

samme  arkitektur  og farve  som nu: 1 på 2- beklædning,  sort farve.

På generalforsamlingen  i oktober  blev  bestyrelsen  opfordret  til at tage  kontakt  til en advokat  til afklaring  af et

eventuelt  erstatningsansvar  i forhold  til den oprindelige  bygherre,  HKT.  HKTas  formand,  Jørgen  Iversen,  har

meddelt,  at man  ikke  kan vedkende  sig et erstaningsansvar,  da byggeriet  er opført  efter  de da gældende

regler.  Vores  rådgiver,  ingeniør  Erik Borg,  som har stor  erfaring  fra sin husprojektering  og fra sit virke  som

syns-  og skønsmand,  og som  konsulent  for  Byggeskadefonden,  mener  ikke at vi kan drage  den oprindelige

bygherre  til ansvar  for rådskaderne.  Byggeriet  er udført  efter  de forskriffer,  som var  gældende  på

opføreIsestidspunktet,  godt  nok med granbraedder  af ret dårlig  kvalitet.  Vi har også  kontaktet  to

advokatfirmaer,  som  ikke ønskede  at tage  sagen  op. Vi er dog  fortsat  i dialog  med HKT  om en kompensation

for de store  ekstraudgifter,  som er påført  ejerforeningen.  Vi afventer  et udspil  fra HKTas generalforsamling.



En fremtidig  forsikring  mod  råd:

Bestyrelsen er ved at undersøge  muligheden  for en forsikring  mod råd, når de nye facader  er etableret.  De

selskaber,  som vi har været  i kontakt  med, har alle svaret  at det ikke er kutyme, at forsikre  facader  mod råd.

Vores  selskab,  Købstædernes  Forsikring  vil dog overveje  at give os et tilbud,  når de har fået Erik Borgs
beskrivelse  af de nye  facader.

Vedligehold  og servicemand:

Vores  tidligere pedel  opsagde  sin stilling  i november  2020. Bestyrelsesmedlem  Jørn Harbo har fungeret  som

pedelvikar,  tusind tak til Jørn for indsatsen.  Det har været  guld værd, og givet bestyrelsen  mulighed  for at

overveje,  hvordan  vi skal organisere  opgaverne.  Fremadrettet  vil vi hyre tømrer,  maler  m.v til at udføre

diverse  opgaver,  som tidligere  blev udført  af vores pedel.  Vi har udarbejdet  en ny jobbeskrivelse  så pedel

bliver  til servicemand.  Jobbet vil bestå i løbende  vedligehold  af udenomsarealerne  som fjernelse  af ukrudt,
myrebekæmpelse,  beskæring  af buske,  algefjernelse,  oprydning  opsyn  m.m.

Vores  vedIigehoIdeIsespIan  beskriver  fordeling  af ansvar  mellem  Ejerforeningen  og den enkelte  ejer. Den er

blevet gennemgået  og præciseringer  indført.  Planen  kan læses i detaljer  på vores hjemmeside.

Vi har nu fundet  vores  "nye"  servicemand  - Jens Peder  Andersen.
tidligere  i 6-7 år, og er nu genansat  med ny titel (servicemand)  og

Kommunens  nye affaldsordning:

Jens Peder  har været  pedel i foreningen
de nye arbejdsopgaver.

Affaldsgården  er nu færdiggjort.  Alle boliger  har fået  udleveret  et års forbrug  af grønne  madaffaldsposer
samt pjece om sortering  . Vi kan nu sortere  madaffald  (1 molok)  og restaffald  (3 molokker).Det  har ikke

været  muligt at lave aftale  med kommunen  om tømning  af minimollokkerne  til plast  og dåser.  Vi har derfor
affalt  en forsøgsordning  med vores servicemand  om tømning  de 2 minimolloker.  Dog er det lykkes at lave

aftale med kommunen  om de 2 igloer  til glas/pap/papir.  Dette koster  ikke foreningen  noget  og de vil være  til
rådighed  indtil der indføres  yderligere  sorteringskrav.  Nøgler  til affaldsområdet  er afleveret  i vores postkasser
under  Feriepartner samt  til alle feriebureauerne,  ligesom  vi har sat en nøgleboks  op ved døren.  Udgiffer  til
affaldsøen  deles mellem  vores  forening  og Langsand  langs vand

Lokalplan  forslag  449 - Beddingvej  og østhavnen

Vi har udarbejdet  høringsforslag  og sendt  det til kommunen.  Vores  indsigelser  gik på højden  af nye
bygninger.  Vi synes lokalplanen  giver  for vide rammer  for fremtidige  aktiviteter.  Ringkøbing-Skjern

kommunes  Byråd har den 20. april vedtaget  IokaIpIansforsIaget.  Der er ikke taget  hensyn  til vores
indsigelser.  Der har heller  ingen dialog  været  med kommunens  administration.

Diverse:

Vi har ansøgt  TrygFonden  om en redningskrans.  Denne  er opsat.  Vi skal selv holde  øje  med den.

Vi har haff en tæt dialog  med Beierholm  vedr  opgaver  og betaling  af disse.

Der arbejdes  videre  med tinglysning  af vores vedtægter.

Vi har lavet en Naturpleje  "plan".  Denne  kan læses  på hjemmesiden.

Vi har lavet aftale med Keld Malerforretning  Hvide Sande  om  malerarbejder  start maj for derefter  at
vende  tilbage  efter  sommersæsonen.

Vi har noteret  os, at vinteren  har været  hård ved vejbelægningen.  Vi nødreparer  indtil vi får mulighed
for at få repareret  med asfalt.

I forbindelse  med salg af husene  bliver  vores lejebetingelse  med havnen  ofte efterspurgt.  Derfor  er

denne  nu at finde på slusehuse.dk.



Det blev  nødvendigt  for foreningen  at ændre  opbygningen  vores  hjemmeside,  således  at man nu

skal  bruge  et kodeord  for  at tilgå  forenings  relevante  informationer  og dokumenter.  Alle  har modtaget

kode  og vejledning  via deres  private  e-mail.  Bestyrelsen  står  som altid klar  til at hjælpe.

Andet:

Tusind  tak  til hele  bestyrelsen  for godt  samarbejde.  Det har været  en periode  med mange  møder,  og mange

opgaver,  hvor  rigtig  mange  er afsluttet,  og resten  er godt  på vej.

Og så vil vi takke  ejerne  for deres  store  opbakning  og aktive  dialog  vi har oplevet  i forbindelse  med  blandt

andet  valg  af facadebrædder.


