
 

 

 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  

 

Referat af bestyrelsesmøde 

 

Tidspunkt: Lørdag d. 9. april 2022 kl. 11.30-12.45. Sted: Fiskeriets hus  

 

Til stede: Erik Clausen, Alvin Justesen, Lykke Nyholm Madsen, Niels Christensen, Henrik Egedal Kristensen, 

Pia Holmsgaard, Bente Bertelsen  

Afbud: Jørn Harbo Gramstrup 

 

 

1. Konstituering af bestyrelsen: 

1. Velkommen til Alvin Justesen vores nye suppleant. 

2. Og velkommen til Henrik som bestyrelsesmedlem. 

3. Hvem tager hvilke opgaver fremadrettet? 

o Bente fortsætter som kasserer. 

o Niels og Erik Borg holder styr på byggeudgifter. 

o Jørn fortsætter som ansvarlig for renovation, IT, hjemmeside, TV m.m samt pedelopgaver 

m.m. 

o Marianne og Lykke er administrative. 

o Niels og Jørn er parkeringsansvarlige. 

o Niels er tovholder på vedligeholdelsesplanen, der skal inddrages 1-2 mere hen ad vejen. Vi 

tager møder vedr. dette emne på Teams ved behov. 

 

2. Facadeprojektet: 

• Som oplyst på generalforsamlingen er etape 1 fase 1 (Slusen 1-4)  

• Kommunikationen er essentiel i dette projekt og vi har aftalt følgende: 
o Niels er point of contact til Erik Borg (EB) og entreprenør. Niels deltager i ugentlige møder 

med EB og entreprenør, hver anden uge tages der referat, som Niels og Erik C får tilsendt. 

Niels og Erik C skal have kørsels kompensation.  

o EB er one point of contact udlejnings bureauerne. 

o Erik C er point of contact til ejerne. 

 

3. Parkeringspladser: 

•   Parkeringspladser til huse 20 og 21 flyttes til den store parkeringsplads, såfremt det er muligt. 

Parkeringspladsen ved Kott skal ændres fra 8 styk til 6 styk. Jørn tilrettelægger arbejdet sammen 

med Jens Peder. 

o  

 

 



 

 

4. Udskiftning af hængsler: 

• Niels har undersøgt hvad hængsler koster. Hvis vi vælger originale hængsler fra Velfac, 100% 

identiske med de nuværende, så er prisen 49.387,50 inklusive skruer og moms. Prisen er kun 

gældende ved køb af 54 sæt. Hvis vi vælger uoriginale, som sikkert fint kan anvendes, så er prisen 

58.320,- inklusive moms. Dertil kommer skruer til 2.137,50 = 60.457,50.  

• Niels indkøber Velfac hængsler, og vi undersøger hvornår udskiftning er mulig. 

 

 


