
Bestyrelsesmøde – Ejerlavet for Fejrup Strand - 10. august 2017 

Fremmødte 

• Morten Skovholm 

• Henrik Rokkedal 

• Bjarne Harsmann  

• Tina Braad 

• Torben Østerhaab (suppleant) 

Afbud fra 

• Jørgen Carlsen 

•  Michael Borre (Suppleant) 

Økonomi 

Det er forsat vanskeligt at få inkasseret det årlige kontingent. Problemet er ekshalerende. Pt. mangler ca. 

20 % af ejerlavets medlemmer således at indbetale kontingentet. Bestyrelsen overvejer forsat at 

introducere et rykkergebyr. 

Ejerlavets økonomi er god som følge af en meget mild vinter. 

Vejenes tilstand 

Henrik Rokkedal er i dialog med kommunen i forhold til opsætning af et skilt ved indkørslen til 

sommerhusområdet med teksten ” Lukket område – ingen gennemkørsel”. 

Proceduren i forhold til dustex-behandling er ændret i år. Bestyrelsen vurderer, at ændringen har haft en 

positiv effekt, og at behandlingen således har fungeret godt i år.  

Vejene udbederes jævnligt, men vejenes tilstand vil, ifølge den ingeniør fra Vejdirektoratet, der tidligere 

har inspiceret vejene, altid være udfordret af det bakkede terræn. Huller og skyllerender er således 

uundgåelige. 

Vejbump 

Bestyrelsen har besluttet at etablere yderligere 2 vejbump med placering på Kidhøj og Vigen. Denne 

placering er valgt efter anbefaling fra den vejingeniør fra Vejdirektoratet, der tidligere har inspiceret vejene 

og under hensyntagen til at de pågældende veje er gennemgangsveje, som benyttes af andre end vejenes 

beboere. 

Bumpene etableres i løbet af sensommeren / efteråret. 

Grenpladsen 

Grenpladsen blev brændt af i slutningen af februar, men er fyldt igen. Henrik Rokkedal foranlediger, at der 

køres grene væk fra pladsen, så der igen bliver plads på denne.  



Bestyrelsen vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt med en årlig afbrænding af grenpladsen. Bestyrelsen 

besluttede derfor, at grenpladsen fremadrettet skal afbrændes  2 gange årligt i perioden 1. november til 1. 

marts, hvor afbrænding er lovlig. 

Bestyrelsen konstaterende, at der (forsat) bliver smidt andet end grene på grenpladsen. Såfremt 

medlemmerne ikke kan respektere, at grenpladsen kun må benyttes til grene, kan det blive nødvendigt at 

lukke pladsen. 

Hjertestarter 

Morten Skovholm har indhentet tilbud på en hjertestarter med tilhørende varmeskab hos Falck.  Tilbuddet 

indebærer en betaling på 5000 kr. pr. år og en bindingsperiode på 3 år. Bestyrelsen besluttede at acceptere 

tilbuddet. Hjerterstarteren kan således opsættes, når der er fundet en placering. 

Eventuelt 

Jørgen Carlsen har mistet noterne fra bestyrelsesmødet den 3. april 2017. Der udarbejdes derfor ikke et 

referat fra dette møde. 

Der er modtaget et forslag om flytning af generalforsamlingen. Forlaget medtages på generalforsamlingen. 

Der er modtaget forslag om, at skraldestativet på stranden ved Bugten 13 fjernes, da den ofte flyder over 

med affald. Bestyrelsen besluttede at følge forslaget, da skraldespanden udelukkende benyttes af 

medlemmerne. Bjarne Harsmann foranlediger skraldestativet fjernet. 

Bestyrelsen henstiller til, at medlemmerne udviser hensyn i forbindelse med udførelse af støjende 

havearbejde i weekenden. 

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg i år: Bjarne Harsmann, Henrikke Rokkedal og Jørgen Carlsen. Ingen 

af de 3 ønsker at genopstiller. Der er derfor kraftigt brug for nye bestyrelsesmedlemmer, hvorfor 

interesserede opfordres til at melde deres interesse på bestyrelse@fejrup-strand.dk. En særlig opfordring 

skal lyde til områdets helårsbeboere, da det er en fordel med et bestyrelsesmedlem med daglig kontakt til 

sommerhusområdet. 


