
Referat fra bestyrelsesmøde i Bork Havn Feriecenter den 9. oktober 2021 

Deltagere: Poul, Per, Hardy, Tage og Benny 

1. Siden sidst: 

a. Opfølgning på generalforsamlingen: 

i. Referat form: Næste års referat udfærdiges som et 
beslutningsreferat. 

ii. Stemmetællere/fuldmagter: Næste år skal vi være mere 
opmærksomme på proceduren ved afstemninger. 

iii. Retningslinjer for markiser: Retningslinjerne for markiser drøftes 
på næste års generalforsamling. Vi overvejer hvordan 
retningslinjerne skal formuleres fremover. 

iv. Næste års generalforsamling planlægges til den 5. marts. 

2. Fordelingen af arbejdsopgaverne i bestyrelsen: 

a. Vi udarbejdede en ny plan for kontakter i bestyrelsen for de enkelte 
opgaver. Den lægges på hjemmesiden. 

b. Der blev oprettet nyt password for foreningens (bestyrelsens) 
mailadresse. 

3. Aftale med ny vicevært og overlevering fra Arne 

a. Kontaktpersoner for opgaver:  

Poul er kontaktperson for aftalen med viceværten, og for de enkelte 
opgaver fremgår det af vores oversigt. 

Tage varetager overdragelse af nøgler fra Arne til HS-rengøring 

b. Forbrugsvarer:  



Foreningen dækker udgiften til forbrugsvarer til brug ved løsningen af 
opgaverne for foreningen. 

c. Vedligehold Uge 47-49:  

Tage udarbejder en liste, som aftales med viceværten. 

Poul undersøger adgang og brug af det ekstra lokale i aktivitetscentret, 
og vi overvejer at bruge det som arkiv/depot for foreningen. Han 
kontakter Kurt med henblik på overdragelse af alle relevante materialer 
fra BHF. 

4. Status på aftale om renovation 

a. Opkrævning 2021:  

I februar 2022 tilbagebetales 833,- kr. over ejendomsskatten til ejerne, 
og dette beløb opkræves sammen med januar kontingentet til at dække 
foreningens udgifter i 2021. Der udsendes en reminder til ejerne om 
opkrævningen. 

b. Valg af ordning:  

Hvis det er økonomisk muligt vil vi købe molokkerne af kommunen. Vi 
afventer udmelding fra kommunen om vilkårene. 

c. Øvrige brugere:  

Vi skal have besluttet hvordan vi begrænser uvedkommendes brug af 
vore molokker. Poul kontakter kommunen angående restaurationens brug 
af vores molokker. 

5. Budget og regnskab 

a. Kontingentstigning 1. januar. Vi sender en reminder til ejerne. 

6. Projekt solceller: 



Vi har fået et nyt tilbud på opsætning af solceller hos Viva Energi.  

Poul og Per vurderer tilbuddet og forsøger at finde den endelige pris på 
projektet. Hardy og Benny kontakter vores bankforbindelse med henblik på 
at få tilbud på lån til projektet. 

7. Nyt fra udvalget om forbedret dræn: 

Poul har kontaktet kommunen og afventer svar på reglerne for dræn på 
fællesvejen. Herefter indkaldes til møde i udvalget. 

8. Status på reparation af taget på S-blokken: 

Taget er udskiftet, og der er fremsendt regning til ejerne. Der er givet et 
afslag på prisen fra IBF på 800 sten ud af 3000. Regningen tilsendes ejerne 
direkte.   

9. Eventuelt: 

På næste møde præsenterer Tage en mulighed for at se TV uden et 
abonnement hos Stofa. 

Hvordan administreres ordningen med adgangskort til badelandet? Hardy 
undersøger hos Danland, hvordan ordningen fungerer. 

Næste møde afholdes fredag den 19. november 9.30 i F4 

Punkter til senere:  

Politik for personlige oplysninger 


