
Referat 
Generalforsamling 

Ejerlavet for Fejrup Strand 
8. september 2019, Helgenæs forsamlingshus 

 
 

1) Valg af ordstyrer. 
Jon Hune blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i 
henhold til vedtægterne.  
Erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 
 

2) Formandens beretning. 
Formanden forestod den mundtlige beretning. Ordlyden er lagt på hjemmesiden. 
Beretningen gav anledning til bemærkninger til vejenes vedligeholdelse og til forhold 
vedrørende hjertestarteren. 
Da der fra bestyrelsen forelå beslutningsforslag til netop disse forhold tog man 
diskussionen under behandlingen af disse forslag. 

 
3) Regnskab 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt 
 

4) Forslag fra bestyrelsen samt  
5) indkomne forslag 

a) Hjertestarteren.  
Bestyrelsen foreslog (bilag 1 i indkaldelsen), at hjertestarteren enten blev taget 
ned om vinteren, eller at den i vinterperioden blev hængt op på et af husene hos 
en af de få fastboere. Dette for at undgå en meget dyr løsning med etablering af 
strømtilførsel til hjertestarteren på placeringen ved trekanten. 
Generalforsamlingen ønskede dog ikke den løsning, og det blev i stedet vedtaget 
at bestyrelsen skulle foranledige en løsning så Hjertestarteren permanent kunne 
have plads ved trekanten. 

b) Vejnettet 
Bestyrelsen havde fremsat et forslag (Bilag 2 i indkaldelsen) 
Der forelå desuden 2 indkomne forslag (Bilag 3 og 4 i indkaldelsen) 
Der var adskillige lighedspunkter mellem de forskellige forslag som herefter 
diskuteredes under ét. 
 
Der var forventeligt en livlig diskussion under dette punkt, idet der i foreningen, 
som det også fremgik af formandens beretning, er meget forskellige holdninger 
til, hvor mange penge vi skal bruge på vedligeholdelse af vores vejnet. 
 
Man enedes til sidst om at køre en prøveperiode på 2 år med følgende tiltag: 
 
Arealet på hvilket der udlægges Dustex reduceres til at omfatte strækningerne  
a) Fra vejbumpet før trekanten og op ad Møllehøj forbi nr. 8 
b) På Vigen fra nr. 3 til og med nr. 31 



c) På det meget befærdede stykke på Kidhøj udlægges Dustex 2 gange årligt 
d) Der lægges et depot af Magnesiumklorid (1 ton) ved trekanten. Dette er til fri 

afbenyttelse. 
e) Før første Dustexbehandling skal der forberedes med 0,8 mm grus, som 

binder Dustex bedre. 
f) Gruskasserne skal efterses og evt udskiftes. 

 
6) Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslog fastholdelse af nuværende kontingent på kr. 800,-/år.  
Dette blev vedtaget. 

 
7) Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 

På valg var Kim Egebo, Michael Borre og Søren Larsen. Alle genopstillede. 
Alle blev genvalgt. 
Som bestyrelsessuppleanter fortsatte Kim Nielsen, og til erstatning for Heine 
Hedemand valgtes Peter Hvid. 

 
8) Valg af revisor og revisorsuppleant 

Liselotte Klarlund fortsætter, og som erstatning for Birthe Hornbak, som har solgt sit 
hus, valgtes Anne Sinnbeck. 

 
9) Træfældningsprisen 

Der blev i år uddelt 2 priser, der som sædvanlig blev honoreret med en vingave. 
Priserne gik til: 

• Familien Nielsen, Vigen 27 - efter indstilling af genboen familien Refslund, 
Skoven 12. 

• Familien Meyer, Bugten 11 - efter indstilling af familien Borre, Bugten 9. 

10) Evt. 
Der var ingen emner under dette punkt. 
 
ordstyreren takkede herefter for god ro og orden. 
 
 
 
      Ref/KE 

 
 

 
 

 
 

 
  

 


