
 

 

 

Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a  

 

Referat af bestyrelsesmøde 

Tidspunkt: Søndag d. 27. november 2022 kl. 10.00 – 13.30. Sted: Fiskeriets hus  

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

Marianne Holst Gydesen, Bente Bertelsen, Jørn Harbo Gramstrup. 

Erik Borg deltog ved punkt 1, 2 og 3. 

Afbud: N/A 

 

 

1. Facaderenoveringens 1. etape. 

• Niels, Erik og Erik Borg redegjorde for forløbet af entreprisens 1. etape, samt de uforudsigelige 

problemer, som opstod under byggeriet. Niels gennemgik Power Point med billeder fra etape 1 

renoveringen.  

• Ekstra udgifter i forhold til oprindeligt tilbud: Fibernet, dørhåndtag, mange flere 

vinduespartier end forventet, inddækning af kabelskabe samt reparation af 

garageporte. 

• Erik Borg gav en status over etape 1´s økonomi pr. 31. oktober. Etape 1 er afsluttet og på trods 

af de mange ekstra omkostninger er budgettet kun overskredet marginalt (ca. 10.000 kr.). 

Bestyrelsen er særdeles imponeret over Erik Borgs arbejde. 

• Det skal bemærkes, at arbejderne i gårdrummene til Slusen 5, 6 og 7 er udskudt til efteråret 

2023, beløbet er tilbageholdt. 

• Niels orienterede om forberedelserne til etape 2 (de tre høje blokke), bl.a. proceduren omkring 

ekstra bestillinger. Bureauer er orienteret om tidsplaner. Vi bliver udfordret m.h.t. p pladser, da 

der skal være plads til byggeriets containere. Herudover må der ikke holde biler hverken foran 

eller bagved, der skal være plads til kraner/byggelift m.m. 

 

2. Tagbrønde. 

• I forbindelse med gennemførelsen af facaderenoveringen, 1. etape er det konstateret, at vores 

tagbrønde i et stort omfang er i en kritisk tilstand. Der siver vand fra taget via skotrenden 

udenom tagbrønden og tagnedløbet og videre ned i trækonstruktionen. Under 1. etape er 

der foretaget en midlertidig reparation, der skønnes at have en holdbarhed på 3-5 år. Det er 

byggeudvalgets vurdering, at situationen er kritisk og en langtidsholdbar reparation skal 

gennemføres snarest muligt, hvilket hensigtsmæssigt kan være i samme arbejdsgang, som 

udførelsen af etape 2 og 3. Det skyldes i det væsentligste, at arbejdet skal udføres fra stillads og 

håndværkerne har det nødvendige værktøj til rådighed. Der er opstillet stillads ved udførelsen af 

etape 2 og 3, der derfor kan anvendes uden meromkostninger. 

• Vores entreprenør på facaderenoveringen PHØNIX har tilbudt arbejdet udført til en pris på 

2.331,25 inclusive moms pr. tagbrønd. Med i alt 225 tagbrønde bliver den samlede udgift 

524.531,25 kr. inklusive moms. Prisen forudsætter, at arbejdet udføres som en integreret del af 

facaderenoveringen. 

 



• Bestyrelsen besluttede at gennemføre arbejdet efter følgende tidsplan: 

• Etape 2: Efter samme tidsplan som facaderenoveringen i 2023 og i samme uger som 

tidligere meddelt. 

• Etape 3: Efter samme tidsplan som facaderenoveringen i 2024 og i samme uger som 

tidligere meddelt. 

• Etape 1: Der udarbejdes en detaljeret tidsplan, der meddeles ejere og eventuelle udlejere. 

Arbejdet udføres i 2025. 

• Arbejdet finansieres via vores vedligeholdelses opsparing. 
 

3.    Drifts- og vedligeholdelsesplan.   

• Bestyrelsen har bedt Erik Borg om at udarbejde en drifts- og vedligeholdelsesplan for 

Slusehusene. Erik Borg gennemgik oplæg.  

• Bestyrelsen godkender med de faldne bemærkninger, Erik Borgs udkast til en drifts- og 

vedligeholdelsesplan for Slusehusene, og anmoder Erik Borg om at forsætte arbejdet med 

planen. Det er aftalt med Erik Borg, at det udførte arbejde og det fortsatte arbejde honoreres 

efter timeforbrug til 400 kr/time. 

• Arbejdet bliver færdigt, så vi kan tage stilling økonomien på generalforsamlingen i foråret. 

 

4.    Finansieringen af slusehusenes fremtidige vedligeholdelse. 

• Arbejdet med facaderenoveringen og forslaget til plan for drifts- og vedligeholdelsesplan, har 

afdækket et behov, for en forstærket indsats omkring drifts- og vedligeholdelse af de 54 huse. 

En styrket indsats omkring vedligeholdelse har til formål at sikre, at Slusehusene fortsat 

fremtræder i god og præsentabel stand og, ikke mindst, sikrer at ejerens investering kan 

fastholde sin værdi. Det nuværende niveau for vedligeholdelse vil, over tid, nedbryde 

konstruktionerne og medføre en ikke ubetydelig værdiforringelse. 

• Når vedligeholdelsesplanen er udarbejdet, vil den give et groft skøn over størrelsen af udgifterne 

til en forsvarlig vedligeholdelse af slusehusene de næste 10 år.  

 

5. Økonomi generelt 

• Kontingent for første halvår 2023 vil være samme kontingent som 2022, dog vil areal leje stige 

med ca. 3%. 

• Bente skriver til de ejere fra etape 2 der skal indbetale hele beløbet til renovering per 1. januar 

2023. 

• Derudover skriver Bente også de ejere der skal til at afdrage på lånet til renoveringen. 

 

6. Status fra Jørn 

• Udsættes til næste møde 

 

7. Kommende generalforsamling 

• Dato - lørdag den 1. april kl. 10. Marianne booker Fiskeriets hus. 

 

8. Evt. 

• Næste møde – torsdag d. 26. januar 2023 kl 19 på Teams. 

 

 

 

 


