
Bestyrelsesmøde – Ejerlavet for Fejrup Strand – 1. februar 2018 

Fremmødte 

• Morten Skovholm 

• Michael Borre 

• Søren Larsen 

• Kim Egebo 

• Tina Braad (referent) 

Konstituering 

• Kim Egebo (Formand) 

• Tina Braad (Kasserer) 

• Michael Borre og Søren Larsen (Vejene) 

Sekretærrollen ”går på omgang”.  

Økonomi 

Tina Braad tager kontakt til Bjarne Harsmann med henblik på at få overdraget regnskabet. 

I lyset af de seneste års udfordringer med at få inkasseret det årlige kontingent har bestyrelsen besluttet at 

indføre et rykkergebyr på 50. kr. pr. rykker for manglende betaling af kontingentet.  

Vejenes tilstand 

Søren Larsen har primo januar aftalt med Helgenæs Maskinstation, at kasserne med grus fyldes op. 

Bestyrelsen besluttede at indhente et tilbud hos Helgenæs Maskinstation på pasning af vejene (udbedring 

af huller mv.) Søren Larsen tage kontakt til Helgenæs Maskinstation. 

Søren Larsen tages desuden kontakt til Henrik Rokkedal for at få et generelt indblik i opgaverne med 

tilknytning til vejene, herunder dustex-behandling. 

Bestyrelsesmedlemmerne er særligt i vinterperioden begrænset til stede i området. Såfremt der 

konstateres huller i vejene, som der er behov for udbedring af, opfordres medlemmerne derfor til at tage et 

billede af hullet og sende billedet samt oplysninger om, hvor hullet er konstateret, til bestyrelsen på 

bestyrelse@fejrup-strand.dk. 

Tilsvarende opfordres medlemmerne til at sende en mail til bestyrelsen på bestyrelse@fejrup-strand.dk, 

hvis der mangler sand i kasserne til at udbedre mindre huller i vejene. 

Grenpladsen 

Søren Larsen har primo januar 2018 aftalt med Helgenæs Maskinstation, at grenpladsen afbrændes, når 

vindforholdene tillader dette.  
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Hjertestarter 

Morten Skovholm har modtaget hjertestarteren fra Falck.   

Hjertestarteren placeres på Kidhøj 2. Morten Skovholm tager kontakt til Jan Ankjær Sørensen med henblik 

på at aftale endelig placering og opsætning. 

Hjertestarteren sættes op,  når ejerlavet har fået et cvr.nr. Tina Braad foranlediger, at ejerlavet får et cvr.nr. 

Strandrensning 

Bestyrelsen genoptager traditionen med strandrensning. Der afholdes derfor strandrensning mandag den 

21. maj 2018 (2. pinsedag). Mødestedet er ”trekanten” kl. 10. 

Efter strandrensningen er der øl og vand hos Morten Skovholm, Vigen 5.  

Eventuelt 

Michael Borre undersøger muligheden for at  sætte en container op ved Vigen hos Reno Djurs, da 

skraldespanden ofte er overfyldt. 

Igen i år har bestyrelsen konstateret en ”tendens” til, at skraldespandene ligger ned ved tomme 

sommerhuse, hvilket er en invitation til tyve. Medlemmer, der konstaterer skraldespande, der ligger ned, 

opfordres derfor til at tage et billede og sende billedet samt oplysninger om adressen til bestyrelsen på 

bestyrelse@fejrup-strand.dk. 

Tina Braad oplyste at der før jul er modtaget en mail vedrørende grenpladsen og i januar måned 3 mails, 

hvor der rykkes for referatet af generalforsamlingen. Tina Braad foranlediger, at mailene besvares. 

Suppleanter inviteres fremadrettet til at deltage i bestyrelsesmøderne. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 19. april 2018, kl. 18 hos Kim Egebo, Sdr. Ringgade nr. 6, 

Aarhus. 
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