
Side 1 af 2 

Grundejerforeningen FERREN 

Ferren 3A • 9492 Blokhus 

e-mail: info@ferren.dk  
———————————————————————————————————————— 

Bestyrelsens beretning 12. juni 2021 
 

 
COVID-19: 

Som det er alle bekendt, var det ikke i 2020 muligt at gennemføre en 
generalforsamling. 
Alt materiale blev fremsendt elektronisk. 

 
Det er med stor sorg at vi må meddele at vores revisor Henning Kjeldsen gennem 

40 år er afgået ved døden. 
ÆRE VÆRE HANS MINDE 

 

Generelt: 
- Det har været et stille år i Ferren, nok på grund af COVID-19 

Vi har afholdt 4 ordinære bestyrelsesmøder, samt et med udskydelse af 
generalforsamling. 

- 2020 var maler år. 
Dette gik ikke efter planen for at sige det mildt. 
Der var mange og store udfordringer med Blokhus Maleren. 

Dette bevirker at der er en del huse der ikke er malet endnu. 
Som skrevet skal dem der ikke er færdige have dette afsluttet med udgangen af 

juni. 
I lighed med tidligere udleveres maling fra bestyrelsen. 

- Vi har opdateret Ferren’s hjemmeside. 

Dette arbejde står Lars (63) & Hans Henrik (103) for sammen med Kenneth 
Sparre. 

Man er meget velkommen til at komme med inputs til de 2 herre.  
- Der er pt. 3 stk. gadelamper til reparation. 

Specielt er den ud for nummer 71 meget beskadiget. 

Det opfordres til, ved påkørsel at bestyrelsen får besked således, at skadevolders 
forsikring kan dække oprettelse. 

- Der har i det forgangene år været stor hjælp fra beboerne til at vedligeholde vores 
fællesarealer for affald. 
Der er også beboere der af eget initiativ har renoveret trappen mod syd – TAK 

FOR DET. 
- Der er stadig vigtigt at I sørger for at vores medlemsprotokol er opdateret og at I 

har udfyldt vores personoplysnings seddel. 
- For de der stadig mangler at male, er fristen 1. juli 2021 

 

Fælleshus: 
- Der er indkøbt nyt bord, samt nye gardiner. 

- Vi har fået nye lamper, samt renoveret lamper inde & ude 
- Der er nu opsat dispenser med sprit, amt papir på toiletter, således der ikke 

bruges håndklæder 

 
Teknik: 

- Den nye styring til poolen har kørt i 18 måneder uden anmærkninger. 
- Det er undersøgt om økonomi i at udvide vores solcelleanlæg. 

Som situationen er lige nu, kan det ikke hænge sammen. 
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Arbejdsdag: 
- Dette var ikke muligt at gennemføre. 

- Vi forsøger igen september 2021 
 

Servicemedarbejder: 
- Igen i år vil vi gerne takke Bjarne & hans kone for en rigtig god indsats for, at 

passe vores fælleshus 

- Ved leje af fælleshuset skal man rydde op efter festen. 
Ikke stille flasker og andet udenfor, og så regne med at andre fjerner det. 

 
Udvalg: 

- Igen ikke store, grundet COVID-19 

- Den 28. august afholdtes Ferren’s golfdag med 11 deltager, med efterfølgende 
spisning. 

Golfdagen forventes afholdt igen i år, i august.  
- Der sociale liv på Ferren er vigtigt. 

Derfor opfordres der endnu engang til at deltage i de udvalg der findes. 

De kan ses på vores hjemmeside 
 

Sluttelig vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt år. 
 

Husk at det er i alles interesse at vi lever op til vores motto. 
 
”Ferren ~ et attraktivt sted at bo” 

Bestyrelsen 
 


