
       
 
 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Torsdag d. 20. januar 2022 kl. 19-21. Sted: Teams 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Lykke Nyholm Madsen, Niels Christensen, Henrik Egedal 
Kristensen, Pia Holmsgaard, Bente Bertelsen  
 
Afbud: Marianne Holst Gydesen 
 

 

1. Facaderenoveringen, økonomien. 

• Vi vil optage tre lån et for hver etape. Man starter på at afdrage det år lånet optages, det betyder 
etape 1 starter afdrag i 2022, etape 2 opstarter afbetaling i januar 2023 og etape 3 opstarter 
afbetaling i januar 2024. 

• Første afdrag på lånet for etape 1 (hus 1-13) sker pr 1. april 2022. Opkrævningen sker via vores 
administrator Beierholm. Lånet skal betales kvartalsvis. De øvrige betalinger til arealleje og 
fælles udgifter opkræves fortsat halvårlig. 

• Lars og Bente arbejder videre med finansieringen. 

• Erik og Bente har nu underskrevet kontrakten med Maskinsnedkeriet Phønix Brdr. Iversen ApS 
fra Varde. 

• Vi har modtaget et tilbud på en ”all risk” forsikring fra Gjensidige forsikring på 16.300 kr via 
Willis. Willis vil gennemgå vores øvrige forsikringer og vurdere om de nuværende forsikringer er 
dækkende og prisniveauet er konkurrencedygtigt. Willis mener det er muligt at få en rådskade 
forsikring på vores huse, når facaderne er skiftet. Bestyrelsen er enige om at gå videre med 
samarbejdet med Willis. 

 
2. Ordinære generalforsamling – dato skal fastsættes. 

• Afholdes lørdag d. 9. april 2022 kl. 10 i Fiskeriets hus.  

• Mathias Møller Kristensen fra Advokatanpartsselskabet Thorninger, vil være dirigent. 
 
3. Status på vores økonomi. 

• Vi gennemgik status og alt ser fornuftigt ud. 
 
4. Talepapir, pressemeddelelse m.m. vedr. facaderenovering. Erik er ”point of contact” – hvad er vores 

kommunikations strategi? 

• Erik har lavet oplæg til et talepapir, hvor der redegøres for sagen. Det er vigtigt for bestyrelsen, 
der sker en sober og konstruktiv kommunikation. 

• Bestyrelsen bakker op om indholdet og Erik deler det med Holmslands Klits Turistforenings 
formand. 

• Hvis nogen tager kontakt til øvrige bestyrelsesmedlemmer, skal vi henvise til Erik, som er 
ansvarlig for al kommunikation. 

 
5. Evt. 

• Hvor langt er vi rundt m.m. underskrift på vedtægtsændringer? Alle har underskrevet, og det er 
på vej til advokaten. 

• Bestyrelsen har modtaget en henvendelse. Nogle ejere er generet af et konstant tændt kraftig 
udendørs lys. Det skinner ind i boligerne og man kan ikke nyde morgen og aftenhimlen. Erik 
tager kontakt til ejeren. 

• Genopbygning af ”det gamle hotel”. Alle ejere har fået tilsendt information i vores e-Bokse. En 
ejer har henvendt sig til bestyrelsen, vedkommende er bekymret for om beboerne i de sydvendte 
lejligheder vil bruge vores adgangsveje. Erik skriver til kommunen. 

• Næste bestyrelsesmøde er fastlagt til 24. februar kl 19-21 
 

 


