Bestyrelsesmøde Ejerlavet Fejrup Strand 14/3 2019

Til Stede
Kim Egebo (Formand)
Morten Skovholm
Michael Borre
Søren Larsen
Nikolaj Bay Rasmussen
Kim Nielsen (2. suppleant)

Dagsorden
1) Meddelelser fra Formanden
Ingen meddelelser fra formanden. Vi diskuterede ved sidste møde om vi skulle flytte
GF til foråret. Det bliver for tæt på sommerferien.
Vi vedtog at Generalforsamling 2019 afholdes den 8/9 2019 kl 11 i Helgenæs
forsamlingshus.
2) Meddelelser fra Kassereren.
Ingen særlige meddelelser. Regninger for veje er ikke kommet endnu, men vi kører
som nævnt i sidste referat med et lille underskud. Kontingentopkrævning og
indkaldelse til GF sendes ud sammen med forårs/sommerbrev i maj måned. Vi må
overveje en kontingentforhøjelse hvis ikke vi skal for langt ned i likviditet.
3) Hjertestarter
Morten har hjertestarteren, som nu lægges op til formanden som herefter tager initiativ
til ophængning. Heine har tidligere tilbudt sig som konstruktør af et ophæng til kassen.
Status dd 15/4: Hjertestarteren skal have strøm i perioder hvor der er risiko for frost.
Tilslutning skal foretages af en autoriseret elektriker. Jeg har forespurgt hos Falck, som
har leveret apparatet, om man kunne undgå strømtilslutning, hvis man i stedet skiftede
batteriet f eks årligt. Falck vil ikke garantere for virkningen af batteriet såfremt det fået
frost, så det er ikke en mulighed. Jeg har også forespurgt hos el-leverandøren i
området som er ”Konstant”, om vi måtte hænge starteren op på det fine træhus som er
deres transformatorstation til vores område. Den er placeret der hvor vi gerne vil have

starteren placeret. Det kunne der ikke være tale om!!. Jeg har nu henvendt mig til en
elektriker, som vil forstå ophængningen og tilslutningen til el-nettet. Han undersøger
også hos el-selskabet om det kræver en særskilt måler, hvilket kan blive bekosteligt.
Så……sagen er i gang.
4) Grenplads
Grenpladsen er blevet afbrændt x 2 til alles tilfredshed. Vi takker Heine og Asger for
det gode arbejde.
5) Vejstatus
Det evige problem. Vi synes det er OK. Kasserne er fyldt op og bliver brugt. Lidt
huller i vejene giver langsommere kørsel.
Status dd 15/4: Vejen er blevet skrabet og planeret og ser rigtig fin ud. Det udløste
så en telefonisk henvendelse fra en grundejer, som klagede over at vejen nu var alt
for bred og plan. Nu kørte folk jo 100 km/t til fare for alt og alle. Så var det da bedre
at der var huller så folk kørte ordentligt!!
Modtog også 8/4 en ubehagelig mail fra en anden grundejer der skrev at formanden
ikke aner hvad han har med at gøre og hidsede sig op over at der ikke var udlagt
Dustex endnu. Jeg har svaret vedkommende, og henvist til at timingen i forhold til
udlægning af Dustex ikke er så enkel, eftersom vi kun har økonomi til at udlægge
det én gang per år. Det ville jo heller ikke give meget mening at lægge Dustex ud i
en meget regnfuld marts måned. Kunne samtidig meddele ham at udlægning var
bestilt.
6) Hjemmeside
Morten vil oprette en facebookgruppe. Bjarne beholder styring af hjemmesiden.
7) Forårets arrangementer.
Strandrensning afholdes som sidste år, 2. pinsedag, mandag 10/6 kl 11. Mødested
”Trekanten” Der udsendes forrårsbrev i maj måned hvor det vil blive annonceret. Vi
tænker et arrangement i lighed med sidste år hvor vi slutter af med et glas bobler
eller en øl og pølser.
8) Evt
Intet under dette punkt.
Næste møde tirsdag 14/5 2019 kl 18 hos Nikolaj. Præstevangen 2 Hinnerup

Ref/Kim Egebo

