
       
 
 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Torsdag d. 24. februar 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, Marianne Holst Gydesen, Lars Kyvsgaard deltog under punkt 
1 
 
 

 

1. Facaderenovering.  
a. Økonomi og aftale med Nykredit Bank 

▪ Lars Kyvsgaard redegjorde for aftalen med Nykredit, og vi sender et brev til hver 
enkelt ejer, som forklarer konsekvenserne for hver enkelt ejer afhængig af den 
betalingsmodel, de har valgt. Bente og Lykke formulerer breve til ejerne. 

▪ Nykredit bevilger lånene i den takt, vi har brug for dem. Nykredit har bevilget 
pengene til etape 1 til udbetaling 1. maj 2022.  

b. Opsigelsen af vores samarbejde med Vestjysk Bank. Erik har formuleret et brev, som 
sendes fredag d. 25.2, hvor vi takker for et særdeles godt samarbejde. 

c. Opstart af etape 1 – info brev til ejerne. Erik har skrevet et brev vedrørende diverse forhold 
som skal være på plads før renoveringen. Det er bl.a. vigtigt, at ejerne tømmer gårdene og 
terrasserne fuldstændig før renoveringen, hertil kommer mange vigtige informationer i 
brevet. Marianne har den 25. februar via foreningens webmail sendt brevet til ejerne fra 
etape 1 (1-13) samt udlejningsbureauerne. 

d. Foreløbig tidsplan for etape 2. Ejerne for etape 2 har fået en foreløbig tidsplan pr mail. Vores 
entreprenør vil se, om perioderne kan forkortes. 
 

2. Generalforsamlingen (GF) 9. april 2022 
a. Gennemgang af punkterne til generalforsamlingen 

▪ Fiskeriets hus er booket til kl. 10 lørdag d. 9.4 
▪ Mathias Møller Kristensen vil gerne være vores dirigent. 
▪ Genopstiller alle bestyrelsesmedlemmer plus suppleanten? Alle er villige til genvalg. 
▪ Bestyrelsens beretning for perioden maj 2021 – april 2022. Marianne og Lykke laver 

udkast. 
▪ Marianne udarbejder dagsorden til GF og koordinerer med Erik. 

b. Deadline for forslag til vedtagelse på generalforsamlingen vil fremgå af indkaldelsen. 
 

3. Gennemgang af økonomi generelt ved Bente. 
▪ Økonomien ser fornuftig ud, og det er en fordel med de mange udgifter, der ligger 

forude. 
 

4. Forsikringsspørgsmål:  
▪ Stadig flere ejere af Slusehuse planlægger eller opsætter ladebokse til opladning af elbiler 

eller plug in hybrid biler. Det har givet anledning til at tjekke op på de forsikringsmæssige 
forhold. 

▪ Vores forsikringsselskab Købstæderne har meddelt, at skader, der opstår ved opladning, 
eks. brand, kortslutning, overbelast eller anden bygningsskade, vil blive dækket af 
forsikringen. Der er dermed ingen særlige krav fra forsikringsselskabet. 

▪ Bestyrelsen finder det dog væsentligt og i fælles interesse, at installationer til opladning 
udføres i nøje overensstemmelse med gældende krav fra Sikkerhedsstyrelsen og i øvrigt 
udført af en autoriseret elinstallatør. Det indebærer bl. a., at opladning via husets 
stikkontakter ikke er en gangbar løsning, da det kan medføre forøget brandfare med 
omfattende konsekvenser til følge. 

 



▪ Hvis I står med overvejelser vedrørende etablering af faciliteter til opladning, så er det 
bestyrelsens anbefaling, at der opsættes en ladeboks med en effekt på 11kw og med en 
strømforsyning med tre faser. Det er både sikkerhedsmæssigt og teknisk den bedste 
løsning. Og så henviser vi herudover til foreningens hjemmeside, hvor der er detaljerede 
beskrivelser samt billeder. 

 
5. Maling af husene i år og to år frem. 

▪ Jens maler et plans husene, som trænger.  
 

6. Evt. 
a. Kommunen har givet afslag m.h.t. at man kan få fast bopæl i Slusen. Den korte version er, 

at planloven forhindrer, at man må have fast bopæl i feriebolig i byzone. 
b. Leveringen af hjertestarteren er forsinket pga. mangel på Micro chips. Lige nu er vi lovet 

levering ved udgangen af februar.  
c. Willis Insurance, vores nye forsikringsmægler, er gået i gang med at arbejde for os. Vores 

kontaktperson er Mathias Eskildsen, han kan kontaktes man-fre 08.00-16.00 på telefon +45 
8813 9530. Såfremt skaden sker i weekenden, skal man kontakte Købstædernes Forsikring. 
Jørn opdaterer hjemmeside med disse informationer. 

d. Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 31. marts 2022 kl. 19 på Teams. 
 


