
       
 
 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  
 

Referat af bestyrelsesmøde 
 
Tidspunkt: Torsdag d. 9. juni 2022 kl. 19-21. Sted: Teams 
 
 
Til stede: Erik Clausen, Jørn Harbo Gramstrup, Lykke Nyholm Madsen, Niels Christensen, Henrik Egedal 
Kristensen, Alvin Justesen, Bente Bertelsen, Marianne Holst Gydesen, Lars Kyvsgaard deltog under punkt 1 
 
 

  
1. Byggeriet: 

Status for byggeriet, resume fra byggemøder.  

• Der er afholdes et byggemøder hver 14. dag og et tilsynsmøde hver 14. dag – dvs. der 
afholdes et møde hver uge. Erik Clausen og Niels deltager fra bestyrelsen og Erik Borg 
deltager i alle møderne. Der tages mange store og små beslutninger.  

• De tidlige erfaringer med forsinkelser, hvor gæster måtte flyttes til andre boliger, har været 
en kedelig, men lærerig erfaring for entreprenøren. Fremadrettet vil entreprenøren sætte 
ekstra mandskab straks de kommer bagud. De er nu opmærksomme på, at forsinkelser er 
ikke en mulighed ved ferieudlejning.  

• Status er, at nr 1, 2, 3 og 4 er fuldstændig færdige. På nr 5, 6 og 7 er alt mod nord, syd samt 
siderne renoveret, gårdene i 5, 6 og 7 tages i 2023. Hus 8-13 skal renoveres fra august i år. 

Ekstra arbejder = ekstra udgifter 

• Et lyslederkabel blev beskadiget, det koster 2500 at blive repareret pr hus. Lysleder kabler 
er skrøbelige, det vil nok ske igen. 

• Dør rosetter er udskiftet til lang skilte, som er en mere holdbarbar løsning. Det koster ca. 
300 kr. pr bolig.  

• Kabelkasserne var tidligere monteret meget tæt på husene, som gjorde, at man ikke kunne 
skifte brædder bag dem. Derfor er en ny model lavet, som muliggør udskiftning af brædder 
og som ser meget pænere ud end tidligere. 

• De løsninger der vælges tages altid hensyn holdbarhed og ensartet udseende. 
Status for økonomien 

• Byggeøkonomien ser rimelig ud, vores største usikkerhed antallet af vinduesfacader med 
råd angreb. 

 
  

2. Projekt om skydedøre mod syd i stedet for ”altandøre” 

• Sluse 34 ønsker at få udskiftet vinduespartier mod syd med et vindue m.skydedør i stedet 
for de nuværende altandøre, det vil give mere ”plads” på terrasser og altaner. 

• Vi fik præsenteret skitser og konklusionen er det ser pænt ud, se skitse herunder. 
Bestyrelsen bakker op om forslaget. 

• Udskiftningen vil ske i forbindelse med renovering af facaderne. Forudsætningen er at 
ejerne selv dækker alle ekstra udgifter. Hvis vinduespartiet er rådangrebet, skal man kun 
betale forskellen, hvis vinduespartiet ikke er angrebet af råd, skal man varetage hele 
udgiften. 

• Erik og Niels har forberedt breve til ejerne af 14-34 (etape 2). Ejerne skal tage stilling til 
hvorvidt man ønsker skydedør mod syd. Deadline for tilbagemelding fremgår af brevet til 
ejerne. 

 



 
  

3. Øvrige forslag fra Slusen 34. 

• Det er bestyrelsens vurdering, at en udskiftning af den gående dør på nordgavlen, vil bryde 
med den nuværende arkitektur og give et uensartet synsindtryk af nordgavlen. I forbindelse 
med planlægningen af facaderenoveringen, har flere husejere givet udtryk for, at de finder 
det vigtigt, at Slusehusene fremtræder ensartede og at vi skal fastholde det nuværende 
udseende. Det er et synspunkt Bestyrelsen tilslutter sig. 

• Det er bestyrelsens vurdering, at opstilling af en eller flere bokse vil bryde ensartetheden af 
nordgavlen. Vi finder det samtidig problematisk, at ladebokse på nordgavlen vil flytte 
parkering af biler fra de store parkeringspladser til en parkering umiddelbart ud for husene. 
Pladsforholdene foran nr. 14-21 og nr. 22-34 er allerede nu begrænset af vejens ringe 
bredde og af det faktum, at ikke alle respekterer skiltningen om parkeringsforbud langs 
husene. Hvis vi tillader ladebokse på nordgavlen vil vi indirekte tillade parkering, der 
yderligere vil besværliggøre adgangen for beboerne. 

• Erik giver besked til ejer. 
  

4. Ansøgning fra Slusen 22 – høje lodrette vinduer i sider mod øst og vest. 

• Bestyrelsen accepterer ansøgningen, dog skal ejeren drøfte vinduernes placering med 
entreprenøren, så der tages hensyn til husenes konstruktioner. Erik giver besked til ejer 
samt Pia i 28. 
  

5. Renovering af porte m.v. 

• Den saltholdige luft i Hvide Sande medfører massiv rustdannelse, så mange af den 
nuværende ”mekanik” herunder motorer m.v. er stærkt medtagne. 

• Ejere der udlejer via Feriepartner har modtaget et brev vedr. problemer om portene til 
garagerne. I brevet opfordres ejerne til at i fælles samarbejde kan ”gøre noget” evt. i samråd 
med bestyrelsen/arbejdsgruppen der står for facaderenovering, der er dog en udfordring i 
den sammenhæng. 

• Portenes ”mekanik” hører ind under indvendigt vedligehold, det betyder vi som ejere selv er 
ansvarlig for vedligehold udskiftning m.v. 

• Bestyrelsen vil informere Feriepartner om disse forhold. Vi vil bede dem om at tage dialogen 
med bestyrelsen om forhold af denne karakter på forhånd, før de sender info til ejerne. Det 
skaber forventninger hos ejerne, som vi i bestyrelsen ikke kan opfylde. 

• Når det er sagt har vi samlet råd og vejledning til, hvad du som ejer kan gøre, hvis din 
garageport ”driller”: 

a. Hvis motoren driller – kontakt en elektriker. 
b. Man kan købe billige og gode port åbnere hos de fleste byggemarkeder til ca. 1500 

kr. Såfremt man ikke selv kan montere port åbner kan man kontakte en fagmand. 
c. Dansk portservice kan udføre justering og reparationer. Kontaktperson er Jørgen 

Hygum på telefon 75101314. Dansk portservice har justeret nogle af portene på de 
huse der har fået udskiftet brædder. 

• Såfremt man påtænker den ”helt store” udskiftning skal det understreges, at det nuværende 
udseende og materiale skal fastholdes. 



  
6. Honorering 

• Niels og Erik skal honoreres for deltagelse i byggemøder, tilsynsmøder m.v., idet det kan 
betegnes som ekstraordinært bestyrelsesarbejde. 

• Bente skal ligeledes honoreres for det ekstraordinære arbejde i forbindelse med håndtering 
af lån, bankmøder m.v. 

  
7. Evt. 

• Næste møde torsdag d. 18. august kl 19-21 
 

  


