
Ordinær generalformsamling den 12. marts 2011

Valg af dirigent: Hans Henrik Stephansen

Generalforsamling er lovligt varslet

Punkt 8 behandles som 1. punkt

Jysk svømmebadsteknik og Pro Arkitekt kommer med oplæg omkring badeland:

Renovering af badeland vil udvide sæsonen for udlejningen.

Udbygning med ekstra svømmebassin, spabad og teknikkælder.

Udbygning ved petang bane.

Der er indhentet forhåndsgodkendelse ved Ringkøbing-Skjern kommune

Kapaciteten forøges. 

Vand, luft og økonomi vil kunne forbedres.

Nyt anlæg vil give besparelse på 378.000kr i forhold til etablering af nyt 

konventionelt anlæg.

Der er reklameværdi i at være et grønt center med allergivenligt miljø.

I Tyskland er det forbudt for astmatiske børn under 2 år at bade i alm. offentlige 

svømmehaller. 

Badet kan laves, så selvom folk ikke vasker sig ordentligt, kan kimtallet være i orden.

Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til Jysk Svømmeteknik.

Det eksisterende anlæg er ikke længere lovligt, men har indtil nu fungeret meget fint.

Formandens beretning: 



”Vi har haft et stille og roligt år.

Arne er kommet godt ind i tingene, vi er i fællesskab blevet færdig med mange ting. 

Legepladserne. - Rammerne omkring dem er lavet færdige. Vi har fået malet de sidste 

legeredskaber, malet plankeværk og fået ryddet op i hegnene.

Stierne er gjort færdige. - For at der skulle blive en helhed mellem stier og græsplæne 

hjalp bestyrelsen med at lægge jord på og tage af, før der blev sået nyt græs. Et stort 

stykke arbejde, men det satte prikken over ièt i området.

Vi fik vaskemaskine og tørretumbler i den gamle telefonboks, det forrenter sig bedre, 

end telefonen.

I Nord har vi sat stolper op foran stierne, så man ikke kan køre op på stierne. Vi laver 

forsøg med store sten for at forbedre parkeringspladsen. Vi flytter rundt på stenene 

endnu og vi har lavet en handicapparkering.

Der er nogle orange rør, som stikker op endnu bag lejlighederne i nord. De bliver 

fjernet, når vejret tillader det 

Flis der ligger foran gavlene giver problemer, når det er tørt og det blæser. Så flyver 

det over det hele. Vi har lavet tre bede med græs og vi vil lave de resterende færdige, 

efter som vi får tid.

Stolperne med nr. lys og skraldespand er ved at mørne. De bliver skiftet ud 

efterhånden, som de vælter. Arne har lavet en prototype, som står nede i Syd og den 

er rigtig flot. Det harmonerer med blokkene.

 Belysningen, som står langs lejlighederne, har Arne haft meget bøvl af. Standerne er 

simpelthen for billige til det, de skal stå model til. Vi prøver at finde en type, som er 

mere robust.



Stakit. - Sidste år blev det vedtaget, at alle skulle være ens og bestyrelsen købte 

maling dertil + algefjerner og grundmaling, som kan afhentes hos Arne; arbejdet 

skulle være færdig pr. 15. september 2010. Størsteparten har fået det gjort, der er 25 

som mangler og de vil blive malet, når vejret er til det og det bliver gjort af en maler 

pr. regning 

Terrasser. Der er mange, som har fået dem lagt om. Det ser godt ud. Kunne vi så få de 

sidste med, er det prikket over ièt og så vil jeg opfordre til, at man bruger en kost og 

fejer terrassen, det bliver så pænt.

Fugning. Som der er vedtaget, skal man bruge den foreskrevne fugemørtel. Vi har 

haft kedelige eksempler, hvor der er brugt en anden. Jeg blev ringet op af en ejer i 

blok F. som konstaterede, at der var brugt en forkert mørtel. Der var fuget 4 

lejligheder, vi fik kontakt til mureren og fik en snak om det. Han indrømmede, at han 

havde brugt en anden mørtel, fordi den var nemmere at arbejde med. Vi forlangte, at 

det skulle kradses ud igen, men det ville ødelægge mere end det ville gavne. Vi 

besluttede så, at hele F. blokken skal fuges med den samme mørtel hele vejen 

igennem.

Lys med nr. over lejlighederne. Det er vedtaget, at de skal være ens.  Der er dog 

nogen, som ikke holder de retningslinjer, som vi før har nævnt, - at de kan hentes hos 

Arne. Hvis det ikke bliver overholdt, vil de blive skiftet ud pr. regning.

 

Varmepumper og markiser. Der er lavet retningslinjer for de to ting. Hvordan de skal 

se ud og hvordan de sættes op. Og før man går i gang, skal man rette henvendelse til 

vores kontaktperson i bestyrelsen, Poul Rasmussen. 

Jeg vil lige omtale de sidste fem punkter. Det er punkter, som vi selv har vedtaget. 

Jeg er skuffet over den holdning, nogle få ejere har. Vi sender vedtagelserne og 

orienteringer ud hvert år, både pr. brev og pr. mail, og vi har vores hjemmeside. 



Vi er en bestyrelse, som er sat til at varetage grundejernes beslutninger og at de bliver 

fulgt op. Så vi har noble og pæne lejligheder i udseende. Så hvis aftalerne ikke bliver 

overholdt, er vi nødsaget til at lade tingene udføre pr. regning til de ejere, som ikke 

overholder de regler. 

Fremtidige tiltag.

Internet. På sidste års generalforsamling havde vi besøg af Syd Energi, som kom med 

et oplæg vedrørende internet. De kom med et bud, der lød på 198 kr. pr mdr. pr. 

lejlighed. Der var 6, som meldte sig til og der skulle være 20 for at de ville installere i 

området. Vi har ladet det ligge og afventer, til der er noget, der passer til vores behov.  

Vi vil prøve at få de bede ved gavlene lavet om. Få træer og flisen væk og få muld på 

og sået græs. Vi kontakter ejerne i endelejlighederne, inden vi begynder.

Fra blok A´s parkeringsplads og hen til badecenteret vil der blive drænet og lagt 

stabilgrus på og så vil der i Syd og Nord blive lagt perlegrus på parkeringspladserne, 

for nu er vi færdige med det roderi og så kan Arne rive parkeringspladserne til 

søndagene.

Badelandet.  Sidste år i min beretning nævnte jeg, at det er badelandet, som står for 

tur. For at få dette gennemanalyseret, blev vi enige om i bestyrelsen, at få rådgivning 

af eksperter, for at få alle detaljer belyst og især fremtidens krav og økonomien i det.

I november mdr. tog vi kontakt til Jysk Bad Teknik og Pro Arkitekter for at få en 

gennemgang af vores badeland og få en helheds-vurdering omkring miljøet, teknik og 

lovkrav og hvordan et badeland skal være i fremtiden - for at børnefamilier vil 

komme i vores feriecenter. Som mange har nævnt, mangler der et børnebassin med 

højere vandtemperatur, og så er der flere, som har efterspurgt et spabad mere. Alle de 

ting har vi så fået analyseret.    

Vi kan lige så godt gå til bekendelse: Det koster penge at få det hele kørt i stilling. 

Som I ser i dagsordenen er Jysk Svømmeteknik og Pro Arkitekterne til stede. De 



giver et oplæg og vil bagefter besvare eventuelle spørgsmål. Vi glæder os til at høre 

om projektet og økonomien i det.

Aktivitetscentret

I august gik Grindsted Billard Fabrik konkurs. Vi har sagt dem op pr. 1. januar 2011. 

Vi har ønsket at få de store spillemaskiner ud. For det første tager de meget strøm og 

for det andet larmer de meget. Vi har lavet en ny aftale om at beholde 

bamseautomaten med gevinst hver gang og desuden en Postmand-Per-bil. Diverse 

små legeredskaber, bordtennisbord, keglebillard, hockeyspil og pool-spillet. 

Cykelskur har der været forespørgsel om flere gange. Vi sendte et spørgeskema ud 

sidste år, der var en stor interesse for det. Så vi har fået Arne og Flemming til at lave 

et tilbud på, hvad det kunne laves for og hvor man kunne placere dem.

Jeg vil slutte min beretning her og sige tak for et dejligt år. Tak for den gode positive 

opbakning, vi møder.

 En stor tak til vores vicevært Arne. Du er kommet godt fra start og tak for den måde 

du tackler tingene på og det gode samarbejde.

Tak skal lyde til vores administrator Peter Østergård. Du gør et rigtig stort stykke 

arbejde for os.

Tak til Danland og Ivan for godt samarbejde.

Til sidst vil jeg sige tak til min bestyrelse. Tak for samarbejde og den gode dialog vi 

har sammen. ”

 

F4: Hvem ejer vejen i Syd

Svar: Der er 3 ejere, sommerhusejerne, ”stærrekasserne” og feriecenteret deler 

udgifterne



R3:Terasser kan være svære at holde ligesom efterladenskaber fra lejere, hvem har 

ansvaret.

Svar: Kun ejere til at fjerne ukrudt. Danland fjerner efterladenskaber.

F1: Varmepumper på gavlen. Hvor kan den sættes. Kan der sættes gavlnummer på 

begge ender af husene

Svar: kommer under indkomne forslag

E9: Kunne husene have dyrenavne i stedet for bogstaver og tal

 

D6: På tidligere generalforsamling er det besluttet at endelejligheder skal holdes 

frostfrie ved viceværtens hjælp. Kan det undersøges?

Svar: Ja

J6: Ros til bestyrelsen. Ønske om internetløsning og bedre antenneforhold.

Svar: Det har ikke været muligt at lave løsning med Sydenergi.

Poul: Skyline har 80 % dækning i området. 50 kr. pr. måned. Kræver trådløst 

netværk. Mere information kommer snart.

C3: Hvad er bestyrelsens holdning til, at der pludselig er kommet to typer lejligheder, 

med og uden opvaskemaskiner

Svar: Bestyrelsen har ikke en holdning. Må tages sammen med Danland

O6: Flisearbejdet er endnu ikke i orden, især ved O.

Fliser ved O vil blive tjekket.

Liste over fordeling af ansvar mellem bestyrelse og Danland ønskes



Ansvarsfordeling er ikke sendt ud, men er lavet. Den kommer snarest på nettet.

I1: Skyline fungerer godt. 

M2: Låge der kan lukkes, høj stol m.m. kunne være ting der kunne vælges til på 

nettet, når man booker lejlighed.

Svar: Tages op med Danland. Låge kan bestilles ved Just Tømmerforretning eller ved 

Arne.

?: Skal det være trælåger?

Svar: Ja. Det tages op og undersøges af bestyrelsen.

D6: Jeg mener at det tidligere er besluttet at det skal være træstakit og ikke kummer 

eller hæk?

Svar: Tjekkes

O6: Er det muligt at se referater fra tidligere generalforsamlinger?

Svar: De fleste kan ses på netter og resten bliver scannet ind og lagt på nettet

Formandens beretning godkendt

Regnskab gennemgås af Peter Østergård

F1:Kunne renten ikke forhandles bedre. Moms?

I løbet af året har kassebeholdning været langt nede, så der har ikke været så meget at 

forhandle om.

Forholdet mellem det der er momspligtig og ikke momspligtig afgør 

momsbetalingen.

Regnskabet godkendt



Budget - Budgettet er lavet ud fra at alt fortsætter som tidligere. 

Budgetteret overskud er for at der igen kan spares op.

N2: Honorarer til administration er et stort beløb. Hvad laves der?

Svar: Løbende bogføring og betalinger, opkrævning af kontingenter, regnskab til 

bestyrelse kvartalsvis.

Er tidligere behandlet, og fundet ok

N7: For 10 år siden var prisen 60.000kr, så derfor ikke stor stigning.

O2: Udgift til mønttelefon, hvor er den?

Svar: Det er en fejl

Budgettet godkendt

 

Budget - Budgettet er lavet ud fra at alt fortsætter som tidligere. 

Budgetteret overskud er for at der igen kan spares op.

N2: Honorarer til administration er et stort beløb. Hvad laves der?

Svar: Løbende bogføring og betalinger, opkrævning af kontingenter, regnskab til 

bestyrelse kvartalsvis.

Er tidligere behandlet, og fundet ok

N7: For 10 år siden var prisen 60.000kr, så derfor ikke stor stigning.

O2: Udgift til mønttelefon, hvor er den?

Svar: Det er en fejl



Budgettet godkendt

Fastsættelse af kontingent: Uændret

Cykelskur:

Der bygges i første omgang et skur i Nord, 5x15 m, 60 cykler. Kun cykler.  

Grundejerforening lægger pengene ud. Det koster 100kr/cykler/år. Mærkning af 

cykelplads. Der skal søges byggetilladelse.

I Syd skal den ligge omkring badecentret og derfor ventes til senere, da evt. byggeri 

af badecenter skal være afsluttet.

Hvornår kan skuret påtænkes færdigt? 

Forhåbentlig færdig i år.

Bliver skuret låst af?

Ja.

7) Maling af hvide felter mellem vinduerne. Man lægger op til at beboerne ikke selv 

maler.

Tilbud 500 kr/lejlighed. 

D6: Hvorfor skal vi pålægges at få professionel, når vi kan selv

O3: Hvis en maler gør det bliver det ens 

I1: Samme ordning som stakitter?

Svar: Alt skal males ens og med den rigtige maling

D6: Afhente maling ved vicevært?

F1:Det er et problem at komme derop



Poul: En del fuger er faldet ud, for at sikre og have garanti skal det gøres af maler.

J8: Det skal vandskures, hvis det skal gøres rigtigt

O6: Felterne går ind over 2 lejligheder. For at være sikker på at det er ens gøres 

samtidig.

E6: Træværket i Syd (stern) trænger også maling

Hans R: Flere henvendelser ang. stern, men det er ejerne der skal ordne det. Det er 

vigtigt, at der er en koordinerende person omkring arbejdet. I Nord var det Hans 

Rosbjerg og han vil gerne være behjælpelig med rådgivning. Det er en selvstændig 

afgørelse i Syd og det betales af ejerne i Syd – på samme måde, som det blev gjort i 

Nord.

E8: Afgøres om zink eller maling.

Hans R: Det må Syd selv tage stilling til.

Hans R: Vi skal tage stilling til maling af hvide felter 

Efter afstemning blev det vedtaget, at maling af de hvide felter udføres samlet og af 

et professionelt firma – pris 500,- pr. lejlighed.

 

Punkt 8: Projektoplæg

Renovering med nyt rensningsanlæg: 5 mill. excl. moms

Nyt projekt med rensningsanlæg og nyt spa og badebassin: 8 mill. excl. moms

Peter: se finansieringsplan 

Kreditforening vil formodentlig kræve en eller anden form for indskud eller 

sikkerhed. 



Hvis man kun nyrenoverer, er beløbene 60%

H4: Er det med den nye teknik?

O1: Tager man ikke flere tilbud ind?

Dette er ikke tilbud, men overslag.

G7: Vi må nedlægge, hvis ikke der gøres noget. Hvis der skal gøres noget, skal det 

hele gøres.

J6: Nedlæggelse er det samme som at nedlægge centret, derfor den fulde udbygning. 

Gerne bygge videre ind i aktivitetscenteret.

Svar: Første indskydelse var at bygge ind i aktivitetscenter, men det er ikke rentabelt. 

Der bliver legeland i nærheden.

O1: Alternativ opvarmning, har det været drøftet?

Poul: Der er tænkt, men vi må ikke have vindmølle. Jordvarme er tænkt, men 

grundvand er et problem? Solenergi arbejdes der med,

O6: Flot projekt. Kan vores huse bære at betale 20.000 i faste udgifter? Hvad i 

forhold til salg? Hvad siger Danland?

Danland: God ide, men Danland giver ikke noget direkte. 10-15 % mere i leje år 2 

eller 3 ved udbygning. Hvis renovering uden udbygning: status quo. Uden badeland 

giver fald. 

Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling for at lave endelig afgørelse

Punkt 10: Aktivitetsrum

Hvad kan vi bruge aktivitetsrummet til?

G6: Boldland, som haves mange steder.



Viceværten er imod 

Eve H4. Udover nogle af de nuværende aktiviteter kan man indrette et kravle/

hoppeland. Et lukket sted som børnene ikke kan falde ud fra. Koster ca 100.000 kr. 

Kan laves mindre. Klar tilkendegivelse for interesse.

Bamsemaskinen er nu med gevinstgaranti. 

Slikmaskinen bliver fjernet

Forslag kan mailes ind til bestyrelsen

C3: Motionsrum. Manglende interesse

C6: Ved motionsrum skal man være opmærksom på bad. Kan der sættes solfangere på 

udhæng.

 

Punkt 9: Indkomne forslag.

H4: Badeland skal kun være åbent kl. 9 – 10 kun for ejere. Giver mulighed for at vi 

ejere kan mødes og hjælpe og støtte hinanden. 

Ivan: Det kan godt lade sig gøre. Men det vil være svært at forklare gæster.

C3: Kunne der laves debatforum kun for ejere. Også en god ide. 

O3: Evt. kun om vinteren.

Eva: Opslag på døren kan hjælpe til forklaring.

Vagn Holm: Kan give gæsteproblemer.

S5: (Tidl. lejer) Det er rart at bade lige inden man tager hjem

Forslaget var til afstemning og blev nedstemt



 

I1: Må varmepumpe sættes på gavlen i stedet for terrassen.

Der arbejdes videre i bestyrelsen med dette indenfor en måned.

Hans R: Der er forskel på gavlene og forholdene omkring dem. Der hvor børnene 

spiller bold er det problematisk.

H8: Lad varmepumperne blive på terrasserne

Efter afstemning blev forslaget om montering på gavlen nedstemt.

 

Punkt 10: Valg af bestyrelse

Terkel og Kristian blev genvalgt.

 

Punkt 11: Valg af suppleanter.

Vagn Teglgård (syd) genvalgt

 

Punkt 12: Valg af revisor

Hans Henrik Stephansen genvalgt

 

Evt. 

B6: Udhæng skriger efter at få solfangere.

O3: Tak til bestyrelsen. God weekend til alle.



O6: Vi er alle frit stillede i forhold til lejeaftale. Forslag om at lave gruppe som kunne 

tage kontakt til et andet bureau for at undersøge om der er en anden der kan gøre det 

bedre end Danland. Hvis man er interesseret i at deltage i arbejdsgruppe kan man 

kontakte: poulrj8@gmail.com 

-----------

Danland

Opvaskemaskiner: Undskyld, vi skulle have kommunikeret bedre. Har vist sig at 

være en god beslutning. Billund gav problemer. 2010 var bedre end branchen, og 

bedre end de andre der ligger tættere på. Uden opvaskemaskine er 5 % fremgang. 

Med er 100 % fremgang. 

Ved færgeselskab o.l. er der ikke mulighed for at vælge opvaskemaskine.

Næste år kommer der prisdifference på i hvert fald 5 %.

Danland er selv tilfredse.

Den solidariske lejeindtægt er borte.

Støvsuger og møntvask er ikke mulighed for afkrydsning.

Stor utilfredshed med dette

Danland overvejer kompensation for deres ”bummert”.

Forventet lejeindtægt i år ligger 5-10 % over sidste år.

Trådløst internet kan kun vælges, hvis hele centeret har det.

--------------------

Referat Kirsten Stephansen C3 og Hans Rosbjerg P6

 




