
• Valg af dirigent. 
• Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
• Aflæggelse og godkendelse af regnskab. 
• Fremlæggelse og godkendelse af budget for det 

kommende år. 
• Behandling af indkomne forslag.
• Valg af bestyrelse og suppleanter. 
• Valg af revisor. 
• Eventuelt

• Fremlæggelse af projekt maskinhus/depoter

Generalforsamling lørdag d. 5. Sept 2021



Vision for årets arbejde i bestyrelsen

• Vi bestræber os på at udvikle og vedligeholde 
feriecenteret til glæde og gavn for alle ejere uanset om 
man har lejligheden til eget brug eller man har den til at 
leje ud. Og uanset om man er en børnefamilie eller lidt 
ældre , hvor man ønsker lidt ro og fred.

• Vi arbejder ud fra nuværende vedtægter og 
retningslinjerne og bestemmelser for Ejerlejligheder (som 

kan læses på vores hjemmeside), så vi bibeholder en ensartet 
bygningsmasse og det skønne rekreative og 
naturmæssige område.

• I samarbejde med vore naboaktører at udvikle området 
til et spændende sted, sådan at flere feriegæster kan vil 
leje vores lejligheder.



Bestyrelsen

• Præsentation af bestyrelsen og suppleanter
• 3 bestyrelsesmøder 2020 og 3 her i årets løb + (det løse) 

• Arbejdslørdagen blev aflyst, men genoptaget her i år
• Vedligeholdelsesprogrammer

• for svømmehallen
• for bygningerne
• for udeområderne
• for legepladser (tilsyn)
• Maskinpark

• Personaleledelse m.m.
• Godkendelse – tilsyn – samarbejde med Lemvig kommune
• Tilsyn og information så der ikke laves projekter i strid 

med vedtægter og bestemmelser
• God fordeling af arbejdsopgaver 



Covid 19

• 2020/21 et særligt år med restriktioner og nedlukninger
• 11. Marts 2020 blev landet lukket ned
• Efter renovering af svømmehal måtte den forblive lukket
• 1. Juni svømmehallen åbnes med strenge restriktioner 

som i løbet af året blev lempet en smule
• 10 dec.  total nedlukning
• 10. Maj 2021 åbner med at der skulle føres kontrol med 

coronapas ved indgangsdøren – begrænsede 
åbningstider

• Ekstra opgave for viceværterne i åbningstiden
• Stor hjælp fra en gruppe af ejere, som førte kontrol i 

weekender og i den sidste periode også hverdagsaftner
• Stor tak for hjælpen.  Økonomisk bekostelig
• Kommet god igennem perioden – økonomiske 

konsekvenser og ulempe for brugere af svømmehallen



Personale og den daglige drift

• Bjarne Lauritsen  opsagde sin stilling 7. jan og han havde sidste 
arbejdsdag d. 29 Feb.

• Stillingsannonce udsendt bredt i området
• 20 ansøgere – 5 til samtale – 2 samtaler med flere.
• Carsten Lundhus 44 år udlært værktøjsmager - bor i Lemvig
• Henning Stokkendahl 25 timer - deling af vagtordning – 24 timer
• Weekend rengøring : 
• Stabilitet og selvstændighed – fastholde høj kvalitet.
• Mange positive tilkendegivelser fra ejerne
• Kontinuerlig oplæring - temadage og kurser i vandbehandling
• Arbejdsfordelingen – ude og inde – tekniske - rengøring



Økonomi

• Det reviderede årsregnskab 2020  udsendt 1. Feb 2020
• Ingen kontingent stigning (Fastholder på 14. år) *
• Kontrakt med Campingpladsen ( ny kontrakt 1/1 2022)

• Kontrakt med svømmeklubben ”Hajen” (1.årig)
• Kontrakt med Ejerforeningen Nr. Vinkel 
• Afgiftsnedsættelse på EL – 0,80 kr pr Kwh
• Fokuspunkter: Tv licenser og renovation
• Besparelse på el i svømmehal og terræn  55.000
• Udgiftskontrol (Stram udgiftspolitik – ”mange bække små”)
• Ejendomsskat vedr. svømmehallen (indsigelser)
• Tak Til Michael Honore god sparring vedr. økonomien



Renovering af svømmehal (nyt dug)

• Dug og filtlag i det store bassin
• Dug i børnebassin
• Nye flisekanten og afløbsrender
• Rep. af silikonefuger i svømmehallen
• Rep. betondækket i teknikrum
• Sandblæsning og maling af fodskamler



Reparation af bassin



Fliserarbejde



Farveprøve i bassin



Færdige bassin



Vedligeholdelse svømmehal

• Danfoss har gennemgået fjernvarmestyring og trimmet det
• Maling af svømmehallen (loftet)
• Serviceaftale ventilation
• Vedligehold af teknisk udstyr i teknikrummet
• Nye radiatorer og rør i omklædning
• Nyt ventilationsanlæg i omklædning
• Generator til ”Tyrkisk bad”
• Styring og alarmer



Besøgende i svømmehallen

Opgørelse : 
Lemvig Feriecenter: 2017: 11.260 click (x 2) 

2018: 11.609
2019: 12.496
2020: 8.458

Campingpladsen: 2017: 1.838 click (x 2-3) 
2018: 1.948
2019: 1.757
2020: 925

Ejerforening 2017 399 click
Nr. Vinkel 2018 400

2019 403
2020 179



Årligt tilsyn af svømmehallen

Udløb af tillæg. Denne tillægsgodkendelse er gyldig indtil den 19. juni 
2025, medmindre der kommer ny lovgivning, norm eller andet, hvor 
Lemvig Kommune vurderer, at det medfører væsentlige ændringer for 
svømmebadsanlægget. 
Konklusion 
Lemvig Kommune vurderer, at Lemvig Feriecenters 25 meters svømme-
bassin med overholdelse af de stillede vilkår ikke giver anledning til sund-
hedsmæssige eller hygiejniske uacceptable forhold for de badende gæster. 
Lemvig Kommune 
Venlig hilsen 
Susanne Dokkedal 
Miljømedarbejder 



Ordensregler svømmehal

• Ejeren har - når lejligheden ikke er lejet ud - ret til at 
medtage op til 5 pers. i svømmehallen. Når lejligheden 
er udlejet eller lånt ud, har ejeren ikke selv ret til at 
anvende eller lade andre anvende svømmehallen 
udover de, som har lejet eller lånt lejligheden.

• Børn under 16 år må kun opholde sig i eller bruge 
svømmehallen, når de er overvågede af 
brugerberettigede voksne. Børn mellem 16 og 18 år 
må kun opholde sig i eller bruge svømmehallen, når en 
af de brugerberettigede voksne opholder sig på 
feriecentrets område og har givet den eller de 
pågældende adgang i overensstemmelse med pkt. 1.



Ordensregler svømmehal

• Boldspil - udover i bassin - er ligesom andre 
risikobetonede lege, herunder løb ikke tilladt i 
svømmehallen. Redskaber m.v. må kun bruges i 
overensstemmelse med deres formål. Det vil f.eks. sige, 
at boldspil skal foregå med de bolde der forefindes i 
svømmehallen.

• Det er ikke tilladt at medbringe glas, mad og drikke i 
svømmehallen inkl. i omklædningsrum.

• Det er ikke tilladt at lukke ikke adgangsberettigede ind i 
svømmehallen.

• Ejeren har overfor Ejerforeningen det fulde ansvar for 
dem, som han har givet adgang til svømmehallen, uanset 
om det drejer sig om udlån eller udlejning.

• Vedtaget på generalforsamling den 4. Marts, 2000. Bestyrelsen



• Rep af tv-antenne og anlæg.
• Anlæg fliser og græs ved beach-wolley og fælles terasser
• Græsslåning
• Udskiftning af skotrender
• Vippe til legeplads
• Brønddæksler m.m
• Maling til skakit, terrasser m.m.

Udendørs og lejlighederne



Glasparti altan/terasse

Stueetagen
Windoor system 800 Silhouette m/ 3 stk. indrammede foldedøre b 270 x h 210 cm 
hvid ral 9010
1.sal
Windoor system 800 Silhouette m/ 3stk indrammede foldedøre b 270 x h 130 cm 
hvid ral 9010
Foldedørene/vinduerne kan enkeltvis lukkes op og parkeres langs den ene 
sidevæg, så terrassen/altanen er åben når vejret tillader det. 
"Silhouette": Indrammet enkeltlagsglas med en smal ramme af aluminium. I 
samlingen er profilerne kun 20 mm brede. Løsningen med indrammet foldeglas er 
især velegnet til brugere, der gerne vil have en mere tæt altan og fx have dæmpet 
støj. (www.windoor.dk)



Nyt vedligeholdelsesfrit stakit



Ovrsvømmelse



Stormflod



Kystsikring



Forstærkning af digerne
Nedgravning af spildevandsledning

• Prognoserne siger højere vandstand og mere 
stormflod

• Sikring contra oversvømmelser
• Værne om vores smukke udsigt

• Nedgravning af spildevandsledning



Parkering



Afslutning



Vedtagne bestemmelser for ejerlejligheder

Bestyrelsen for Ejerforeningen Lemvig feriecenter har 
udarbejdet dette dokument for at skabe overblik over de 
beslutninger, der er taget på generalforsamlingerne.

Bestyrelsen har arbejdet ud fra de retningsliner som 
vedtægterne foreskriver og de beslutninger, der er 
vedtaget på generalforsamlingerne med et godkendt 
flertal. 
Desværre har vi flere eksempler på, at ejere har foretaget 
ændringer på deres lejligheder, som strider mod 
foreningens vedtægter og beslutninger, som er gyldigt 
vedtaget på Ejerforeningens generalforsamlinger. 



Vedtagne bestemmelser for ejerlejligheder

I henhold til Ejerforeningens vedtægter § 5 har 
ejerlejlighedsejerne ”selv pligt til udvendig vedligeholdelse 
af døre og vinduer. Med mindre andet bestemmes af 
foreningens generalforsamling, er medlemmerne ikke 
berettiget til at ændre farve og materialevalg på 
udvendige bygningsdele eller i øvrigt ændre facade eller 
foretage tilbygning.”
For at sikre at ejendommene bevarer et ensartet ydre 
udseende, har foreningen bestemt, at disse besluttede 
bestemmelser skal efterkommes. Derfor vil vi opfordre til at 
bestyrelsen/viceværten kontaktes før igangsættelse af om 
forandringer.



Værksted i legekælderen



Bestyrelsesarbejdet i store perioder har budt på rigtig meget 
arbejde  - hvilket også afspejles i de rapporter, referater og 
informationer m.m. der er at finde på vores hjemmeside. Det 
kræver stor frivillig indsats og  entusiasme og ikke mindst en 
meget stor portion lyst og gå-på-mod. 
Det er arbejde der skal udføres i vores fritid.
Det er også en tilfredsstillelse i sig selv at se projekter og 
tiltag lykkes, så vi bevarer et godt og velfungerende 
feriecenter i mange år fremover. Dejligt med positive 
tilkendegivelser fra jer ejere.
En stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen for mange gode og 
spændende timer sammen.



Kommende projekter

• Ny hoppepude
• Nye skotrender
• Bedre belysning og skiltning ved 

miljøstationerne.



Afslutning

• Tak til ejerne for positiv respons og faglige indspark
• Tak til vore samarbejdspartnere og naboer
• Henning & Jane - Campingpladsen – Sejlklubben - Roklubben
• Tak til vores administrator og revisor Michael Honore
• Tak til alle jer ejere for opbakningen

• Positiv respons
• Faglig bistand fra fagpersoner
• Konstuktivt sagligt kritik


