
 

 

 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  

  

Referat af bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: Torsdag d. 18. august 2022 kl. 19:00-21:00. Sted: Teams 

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

Jørn Harbo Gramstrup, Bente Bertelsen, Marianne Gydesen 

Afbud: N/A 

 

 

1. Status på facaderenoveringen  
• Tidsplanen – Der har været store udfordringer med opstart af fase 2 i etape 1. 

Håndværkerne er startet op i sidste uge og er lidt foran tidsplanen. Entreprenøren har ikke 
helt samme forståelse af tidsplan, som vi har. De er bl.a. startet en lørdag i stedet for 
mandag til stor gene for lejere. Det er påtalt overfor vores entreprenør, at det er 
uacceptabelt. Ejerne har været gode til at få fjernet møbler, liggestole, krukker osv fra 
terrasser og gårde – tak for det. 

• Ejere fra etape to (de to etagers) har givet udtryk for, at det er en lang periode (ca 10 uger) 
at der er lukket med udlejning. Det kan ikke ændres, de to etagers er langt mere 
komplicerede at renovere bl.a. pga. altaner på 2. sal  

• Uforudsete udgifter: 
o Afkobling af kabler til fibernet - her er det nødvendigt at få RAH til at fra- og tilkoble, 

da kablerne er særdeles skrøbelige. 
o Justering af porte efter renovering, det er besluttet at port firma kommer og justerer 

porte, når tømmerne har meldt færdig. De ejere (nr. 1-7) der selv har betalt for 
justering af porte efter renovering, kan få refunderet deres udgifter. Kopi af regning 
skal sendes til Bente Bertelsen <bb@dilling.com> 

• Ekstraarbejder – Der hvor vandet bliver ledt fra skotrende til tagnedløb er konstateret 
utæthed, det udbedres midlertidig med tagpap. På sigt udskiftes ”tragtene” – 165 (3 pr hus) 
styk i alt med nye tragte af rustfri stål. 

• Tilbagemeldinger fra ejere af Slusehuse i etape 2, om supplerende fornyelser (døre, vinduer 
og krydsfiner) er gået lidt trægt. Mange har ikke svaret trods rykker, nu lukker vi ned for flere 
tilbagemeldinger. Niels gennemgik de ændringer ejerne fra etape 2 har indgivet. De ejere 
der har bestilt ekstra arbejder vil modtage en ordrebekræftelse. 

• Debat vedr. muligheden for at montere foldedørene i stedet for havedøre og skydedøre. 
Foldedørene for er af træ og ikke alu. Derudover har foldedørene har en kompliceret 
mekanik, og sammenholdt med den minimale sokkel på vores huse kan det forudses at 
meget sandt og andet skidt vil komme i skinner m.m. Det vil kræve en helt anden 
vedligeholdelse – vi fastholder at vinduer m.m. skal være Velfac 200, så beslutningen er at 
afvise forespørgslen. Niels svarer ejer. 

• Referater og kommunikation fra byggemøder gemmes på bestyrelses mail. 
 

2. Orientering om problemer med porte efter facaderenoveringen og løsningsforslag 
• Niels har gennemført et meget grundigt researcharbejde. 
• Jørn har i dag uploaded info på hjemmesiden m.h.t. tips og trick til vedligehold af porte.  

 



• En ejer har ansøgt om tilladelse til udskiftning af nuværende vippeport til rulleport i matsort 
farve.  

• Vi henviser til referatet fra sidste bestyrelsesmøde d. 9. juni, hvor konklusionen er 
”Nuværende udseende og materiale skal fastholdes.”. Baseret på ovenstående må vi afvise 
ansøgningen. Niels giver ejer besked. 

 
3. Økonomi – forening samt facadeprojekt. 

• Erik gennemgik projektøkonomien – vi følger budgettet. 

• Bente oplyser, at foreningens økonomi ser fin ud og budgettet holder. 

 
4. Plan for drift- og vedligeholdelse af Slusehuse. 

• Vedligeholdelsesplan skal udarbejdes, Erik Borg er opgaven 
• Vedligeholdelsesplanen forventes færdig til nytår og kan fremlægges på førstkommende 

generalforsamling. 
• Erik Borg kommer med estimat af drift- og vedligeholdelse udgifter. Det kan forventes, at der 

skal afsættes markant flere penge til vedligehold af byggeriet fremadrettet. 
 

5. TV 
• Henvendelse fra ejer om 2 tyske kanaler, Jørn har undersøgt hvad der er muligt. For et 

mindre beløb kan det lade sig gøre, så det arbejder Jørn videre med. 
 

6. Affald 
• Vores affaldssortering fungerer rigtig fint. Vi har dog manglet tømning af molokker. Af 

uransagelige årsager var frekvensen ændret fra en gang ugentlig til månedlig. Det er ændret 
tilbage. 
 

7. Container 

• Jørn, Alvin og Jens Peder har været flittige med at ombygge vores container til et slusehus 
værksted. Der mangler tagpap. Flot arbejde - det pynter på området. 
 

8. Parkering 
• Der er etableret en cykelparkering i hjørnet på P-pladsen, der bliver indkøbt cykelholdere. 

 
9. Natur  

• Hyben breder sig voldsomt på det store område. Jørn foreslår, at vi køber en busk rydder og 
fjerner hyben her i efteråret. 

• Vi mangler marehalm/hjelme visse steder på området. Jørn har undersøgt indkøb af parti 
hjelme/marehalm. Hjelme koster 5 kr/plante og for at sikre god vækst skal de plantes i 
oktober måned. Der købes et parti hjelme. 
 

10. Andet 
• Når der skiftes nøgle til hoveddør m.v., skal ejeren huske at aflevere en nøgle til pedellen, 

så håndværkere, skorstensfejer m.v. kan komme ind ved behov. 
• Næste møde lørdag d. 26.11 kl 10-12 – vi indkalder på Teams og afklarer om vi måske 

mødes fysisk. 
  

 


