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Kære grundejere, 
 

Vi er godt inde i 2017, og vores traditionelle forårsbrev er i år blevet til et forsommerbrev. Tid til nyheder om 

stort og småt og årets program, som i år er begrænset. Mere herom sidst i brevet. 

Foråret kom sent i år og gik hastigt over i sommerlige tilstande. Vinteren var mild og uden store storme og deraf 

følgende (større) skader på huse og træer. Området fremstår derfor nu grønt og frodigt, og vi kan se frem til en 

forhåbentlig lun og lang sommer, hvor vi kan få god glæde af området af vores sommerhuse. I den forbindelse er 

det dejligt at se, at tendensen med træfældning og generel vedligeholdelse af grundene synes at fortsætte. Det 

giver lys, luft og udsigt til glæde for alle. 

Grenpladsen 

 
Grenpladsen blev afbrændt den 2. februar 2017.  

Lige et hjertesuk: Husk, at grenpladsen ikke er til tykke grene, stammer og almindelige haveaffald. Husk 

desuden at stakke grene mv, godt på grenpladsen. Ellers kommer vi i bekneb for plads, inden det igen er muligt at 

brænde grenpladsen af.  

Vejenes tilstand 

 
Vejene kræver til stadighed løbende vedligeholdelse. Bestyrelsen holder derfor løbende øje med vejenes tilstand 

og igangsætter hurtigst mulig udbedring af huller og etablering af det rigtige fald, så skyllerender minimeres. 

Bestyrelsen arbejder tilsvarende videre i forhold til etableringen af de 2 vejbump, vi har tilladelse til. Da der er 

tale om grusveje, kan hverken huller efter regnskyl eller støv i tørre perioder dog helt undgås, hvorfor I opfordres 

til altid at køre under hensyntagen til naboer og i øvrigt efter forholdene. Udover trafiksikkerheden påvirker 

hastigheden også sliddet på vejene.  

Bestyrelsen har generelt drøftet investeringsniveauet i vejene. Da der er tale om et sommerhusområde, er 

bestyrelsen af den opfattelse, at der er grænser for hvor store investeringer, der skal foretages. 

Husk, at det er jeres forpligtelse at sikre, at jeres beplantning på grunden ikke breder sig ud over vejarealet og det 

grønne stykke mellem jeres skel og vejbanen. Det er vigtigt, at arealerne bliver plejet ordentligt, så den 

almindelige færdsel kan passere – ikke mindst renovationskøretøjer og andre store biler. 

Hjemmeside og e-mail 

 
I forbindelse med opdateringen af hjemmesiden har bestyrelsen etableret en e-mailadresse, hvortil spørgsmål, 

bemærkninger og forslag til bestyrelsen kan sendes. E-mailadressen er bestyrelse@fejrup-strand.dk. Vi tilstræber 

at vende tilbage hurtigst muligt på eventuelle henvendelser. 

Da alle efterhånden har internetadgang, er digitaliseringen også nået til Fejrup Strand.  Bestyrelsen har således 

besluttet, at meddelelser fra bestyrelsen fra næste generalforsamling og fremadrettet udelukkende udsendes pr. e-
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mail. Alle medlemmer bedes derfor sende deres mailadresse til bestyrelsen på bestyrelse@fejrup-strand.dk. 

Bestyrelsen har en bøn om, at dette sker så hurtigt som muligt, da det sparer os for meget arbejde og mange penge 

i portoudgifter. Penge som vi hellere vil bruge på noget andet.  

Medlemmer, der ikke har en e-mail adresse, vil dog også fremadrettet kunne modtage forårsbrev og 

kontingentopkrævning med almindelig post. Medlemmer, der fremadrettet har behov for at modtage meddelelser 

med almindelig post, bedes rette henvendelse til Bjarne Harsmann på telefon 31 55 47 00. 

Hjertestarter 

 
Bestyrelse har gennem de seneste par år forsøgt at få finansieret en hjertestarter gennem diverse fonde. Dette har 

imidlertid ikke vist sig muligt. Bestyrelsen har derfor besluttet, at ejerlavet selv finansierer hjertestarteren. Vi har i 

den forbindelse indhentet tilbud fra Falck. Hjertestarteren forventes anskaffet på en 5-årig leasingaftale og vil 

blive etableret, når det er afklaret, hvor skabet med hjertestarteren skal/kan placeres i området. 

Arrangementer 

 

Bestyrelsen har som følge af generel travlhed og manglede tilstedeværelse ikke mulighed for at arrangere 

strandrensning 1. pinsedag og Sct. Hans i år. Bestyrelsen bistår dog gerne økonomisk til disse arrangementer, 

såfremt andre har mulighed for at overtage ansvaret for planlægningen af disse gode traditioner.  

Med hensyn til Sct. Hans har bestyrelsen tidligere opfordret frivillige til at melde sig Bestyrelsen har i den 

forbindelse indtil videre modtaget en enkelt positiv tilkendegivelse, hvilket dog ikke er tilstrækkeligt til, at 

arrangementet kan gennemføres.  

Generelt må bestyrelsen desværre konstatere, at opbakningen til de sociale arrangementer i ejerlavet er 

begrænset.  Det er imidlertid gavnligt for naboskabet og området, hvis vi kender hinanden.  Bestyrelsen er derfor 

gået i tænkeboksen i forhold til hvilke sociale arrangementer, der fremadrettet skal være i ejerlavet, herunder også 

i forhold til at kombinere strandrensningen med et større arrangement. Gode input modtages gerne. Tilsvarende 

modtages gerne henvendelser fra medlemmer, som vil deltage i planlægningen af ejerlavets sociale 

arrangementer. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ressourcerne begrænsede. Andre frivillige hænder er derfor ikke 

kun værdsat men også nødvendige, hvis der fremadrettet skal være sociale arrangementer i ejerlavet. 

Årets arrangementer er dermed begrænset til generalforsamlingen, der traditionen tro afholdes søndag i uge 41. 

Indkaldelse, dagsorden m.m. udsendes i henhold til vedtægterne senest 21 dage før generalforsamlingen. Forslag, 

som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde på bestyrelse@fejrup-strand.dk 

senest 14 dage før generalforsamlingen. Vi er (som altid) interesserede i at høre fra medlemmer, som vil yde et 

stykke arbejde i bestyrelsen. 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer. 

På bestyrelsens vegne 

Tina Braad 

Formand 
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