
Bestyrelsesmøde 
Ejerforeningen Fejrup Strand 

13/1 2020 
 
Til Stede: 
Kim Egebo, Nikolaj Bay Rasmussen, Peter Hvid, Morten Skovholm 
Afbud fra: Michael, Søren og Kim Nielsen 
 
 
Dagsorden: 
 

1) Meddelelser fra Formanden 
Ingen 

 
2) Meddelelser fra kassereren 

Kontingentet er inde, fraset en enkelt som altid er lidt sent på den. 
Vi ligger stadig lidt under normalen med udgifter for vejene. Der 
kommer dog sikkert et par regninger mere inden regnskabsåret er 
omme. 
 

3) Status grenpladsen 
Grenpladsen blev afbrændt søndag 12/1 af Søren og Asger. Det 

var dog en meget fugtig bunke grene, så det gik lidt trægt. Det var 
en helhjertet og god indsats af Søren og Asger, men vi får måske 
nok brug for en afbrænding mere inden 1/3. 
 

4) Vejene. Herunder planlægning af forårets og sommerens tiltag 
vedr. veje. 
Eftersom Peter Hvid har gode kompetencer i forhold til vejenes 
vedligeholdelse, og har sin daglige gang i området, besluttede vi 
at Peter får opgaven som primær kontakt til Ole på 
maskinstationen m.h.p. koordinering af forårets og sommerens 
opgaver med vejene.  
Planen er at vi starter første udlægning af Dustex ca. 1. april.  
Peter anskaffer desuden MgCl og har ovenikøbet lagerplads til det. 
I forårsbrevet informeres grundejerne om man kan rekvirere MgCl 
hos Peter. 
 

5) Status hjertestarter. 
Det diskuteres igen hvilken løsning vi skal vælge. Vi vægrer os jo 
ved at bruge 25.000 på strøm.  



Vi (Peter og Nikolaj) arbejder videre med en solcelleløsning. 
Alternativt beder vi Jan Ankjær om han vil lægge stikkontakt til – 

med en bimåler. Vi trækker så et stålspundet kabel ned til starteren 
(ca. 50 m). Dette kan gøres betydeligt billigere end et nedgravet 
kabel.  
Kim Ringer til Jan. 
 

 
6) Planlægning af forårets arrangementer (strandrensning. Andre?) 

Vi fastholder 2. pinsedag som sædvanligt. Der vil i lighed med 
tidligere år blive et let traktement bagefter hos Formanden 
 
 

7) Evt 
 
Sandkasser: 
Der var på Generalforsamlingen et ønske om at udskifte de gamle 
trækasser med nye af plast. 
Vi har inspiceret kasserne, som er intakte. Derimod eer lågene på 3 
af kasserne defekte. 
Vi besluttede at reparere de eksisterende kasser. 
Peter måler op og bestiller træ hjem. Bestyrelsen holder næste 
møde i Peters værksted, hvor vi vil lave 3 nye låg. De gamle kasser 
bør desuden males, så de fremstår pænt. 
 
 
      Ref/KE 

 


