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Meddelelser fra formanden 
Grenpladsen er blevet brændt af i januar måned. Som følge af storme i efteråret er grenpladsen fyldt op 

igen. Derfor anbefales det at man optimere stakken når man afleverer sine grene. 

Forårsbrev kommer ud primo maj. 

Strandrensning sker den 16. maj og hvis der er nok fremmødte vil vandværket gerne have hjælp til 

praktiske opgaver ved vandværket. Børge Guldbrandt er tovholder og byder på vand og øl efter 

strandrensning og Skt. Hans. 

Økonomi 
Der er for øjeblikket 122.000 på kontoen. 

Alle har betalt kontingent for 2014-2105. 

Vi har endnu ikke fået regninger fra Ole for vinterens arbejde. 

Opkrævninger sendes ud primo maj. 

Generalforsamlingen kostede cirka 2000 kroner, hvilket er det halve af de samlede omkostninger. 

Vejenes tilstand 
Eventuelt huller bliver rettet med 0,8 mm stabil grus efter pinse. Derefter kommer Dustex på ultimo 

maj. 

Der er kommet forespørgsel angående opfriskning af vejnavne på stentavlerne. Disse bør blive opfrisket 

med maling. Dette vil blive gjort i løbet af sommerferien. Bjarne Harsmann er tovholder. 

Bestyrelsen har haft en ekspert til at se på vejene. Den pågældende ekspert er vej ingeniør ved 

Vejdirektoratet og har tidligere været ansat i Syddjurs kommune og har derfor indgående viden til de 

forskellige sommerhusområder i området. 

Konklusionen fra eksperten var følgende: 

Generelt 

 Generelt set har Fejrup strand udfordringer med bakkerne og kan derfor ikke sammenlignes 

med sommerhusområder der ligger mere fladt. Vejene er som man kan forvente og skal have 

løbende vedligeholdelse. 

 Det anbefales 0,8 mm fed grus 1 gang om året 

 Små huller skal repareres med stabilt grus. 

Knolden 

Søen i andet sving kan risikere at oversvømme vejen. Hvis dette sker anbefales det at lægge et drænrør 

under vejen. 



Kidhøj og Dalen 

Alt OK 

Møllehøj 

Vandrender er uundgåelig. Alternativt skal der laves en faskine der vil være omkostningstungt og vil ikke 

fjerne risikoen for vandrender under store vandskyld. 

Der kommer stadig meget vand ned for enden af Møllehøj mod brinken. En mulighed vil være at grave 

et dræningsrør ud. Det vil stadig ikke fjerne risikoen for vandrender under store vandskyld. 

Vigen 

 Generelt var vigen i OK stand. 

 Der vil altid komme huller og render efter heftige regnskyl. Dette kan altså ikke undgås. 

 Ved Vigen skønnes det at vandafledning ikke giver værdi. 

Skoven 

 Gælder det samme som Vigen 

Vejbump 

Anbefalingen fra eksperten vil være at lægge vejbump på Vigen og Kidhøj. Argumentet for dette er, at 

der har bilisten det længste synfelt og vil derfor have en tendens til at sætte farten op. 

 

Grenpladsen 
Henvendelse angående at grenpladsen er fyldt igen. Skal derfor brændes af igen. Ole vil gøre det hvis 

omstændighederne tillader det. 

Eventuelt 
Der arbejdes videre med at søge støtte til en hjertestarter. 

Næste møde er hos Jørgen Carlsen den 14. August kl. 13.00.  


