
Bestyrelsesmøde – Ejerlauget for Fejrup Strand 19/4 2018 

 
Fremmøde: 

• Kim Egebo (Formand) 

• Michael Borre (vejene) 

• Søren Larsen (vejene) 

• Morten Skovholm 

• Tina Braad ( Kasserer) 

• Birthe Hornbak (2. suppleant) 

 

1) Meddelelser fra formanden 
Ingen meddelelser. 

2) Økonomi 
Intet at bemærke til dette punkt. 

3) Vejene 
Som altid en del diskussion om dette emne.  Bestyrelsen har modtaget flere mails med angivelse 
af huller i vejene. Flere medlemmer af bestyrelsen har gået vejene igennem, og har, fraset et par 
enkelte huller på Vigen – som på mødetidspunktet er repareret – fundet vejenes tilstand 
fornuftig. Der vil på grusveje som disse, med mellemrum, opstå mindre huller som følge af 
vejrliget.  Sandkasserne bliver fyldt, og de enkelte parcelejere er naturligvis velkomne til at  
reparere sådanne mindre huller, skulle disse være  generende. 
 
Asger (møllehøj 1) Har klaget over stenenes kvalitet i det grus der er kørt på vejene (for skarpe 
sten). Ligeledes klages der over tidspunktet for Dustex udlægning. 
Søren undersøger sagen. 
 
Michael og Søren  tager kontakt til Ole for at få en fast aftale vedrørende løbende vedligeholdelse 
af vejene. 

4) Grenpladsen 
Grenpladsen har her i forårsmånederne set fuldstændig forfærdelig ud. Pga vindforholdende har 
Ole ikke kunnet brænde den af. Tidspunktet er nu forpasset og grenpladsen  er nu meget fyldt. 
Problemet forstærkes yderligere af, at det åbenbart er en uoverstigelig opgave for nogle af 
brugerne at læsse deres grenaffald af på en måde som muliggør at man fortsat kan køre rundt om 
grendyngen. Det betyder i realiteten at grenpladsen p.t. nærmest er ubrugelig. Man skal manuelt 
bære grenen ind fra vejen, idet færdsel med bil og trailer er umuliggjort. 
Michael og Søren vil også tage dette problem op med Ole og forsøge at få en løsning. Ellers må vi 
betale for at få den fjernet af en vognmand.  

5) EVT 
Muligheder for at afbrænde noget af grenpladsen til Sct Hans? Tages op med Ole sammen med de 
andre ting vi skal snakke med ham om. 
 
Kursus i brug af hjertestarter. Der følger et par kursuspladser med hjertestarteren. I forårsbrevet 
vil vi spørge om ønsker for deltagelse. 
 
Risiko for skader på fibernettet i vejkanterne. Det må være en sag mellem udbyderen og 
brugerne. 
 
Huller i vejen fra Ole og ned til trekanten. Det er Oles vej og dermed hans opgave. Bestyrelsens 
holdning er, at også dette stykke vej  er i en fornuftig forfatning og at Ole holder det udmærket. 
Hvis der bliver store problemer må vi tage det op med Ole.  

 

 



Vi brugte desuden en del tid på mødet til at diskutere bestyrelsens ansvar i forhold til 
fællesarrangementer som Sct Hans aften og strandrensning. 
 
Bestyrelsen er gerne tovholder på et arrangement som strandrensning som i år – igen – foregår 2. 
pinsedag. Der vil blive købt Øl og pølser og Morten Skovholm Vigen 5 lægger Grill til. Der er også 
mulighed for at nyde et glas Spumante efter veloverstået rensning. 
 
Sct Hans aften føler den nuværende bestyrelse sig ikke forpligtet til at arrangere. Mange har andre 
traditioner, og vi ser ikke et sådant arrangement som en del af det frivillige arbejde det er at indgå i en 
bestyrelse som denne. 
Vi vil dog gerne opfordre andre Sct Hans glade til at forestå et sådant arrangement. 
 
(Ref Kim) 


