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Endnu en vinter er gået, og foråret har for alvor ramt os. Vinteren har været meget mild og meget
våd. Kun enkelte nætter har temperaturen netop sneget sig ned på frysepunktet her i Fejrup,
selvom det har været lidt koldere inde i landet. Derudover ser det ud til at vi får en dejlig mild og
solrig påske herovre.
Siden det tidlige forår har store dele af verden ligget underdrejet pga af Corona Pandemien.
Konsekvenserne er voldsomme mange steder i verden, men heldigvis ser det ud til, at vi i
Danmark har valgt en fornuftig strategi, som gør at vores sygehuse kan følge med i behandlingen
af de mange syge.
Coronaen har for os i bestyrelsen haft den konsekvens, at vi har aflyst planlagte møder og
udskudt nogle af de projekter vi havde planlagt.
Foreningens økonomi
Foreningens økonomi er sådan set udmærket. Vi har penge på bogen, men har også nu et par år
haft højere udgifter end indtægter. Økonomien er uløseligt forbundet med den post som vi bruger
og har brugt flest penge på nemlig vejene
Bestyrelsesarbejdet har især kredset om 3 emner.
Vejene
Det blev på Generalforsamlingen besluttet at ændre strategi hvad angår vedligeholdelsen af
vejene i en prøveperiode på 2 år.
Den nye strategi indebærer at Dustex nu udlægges i et begrænset område, 2 gange årligt.
Desuden gives der de enkelte grundejere mulighed for at rekvirere MgCl til egen udlægning efter
behov.
Status er, at vejene er blevet planerede efter vinteren, og Dustex er bestilt og vil blive udlagt
snarest i det vedtagne område (se referat fra GF).
MgCl kan rekvireres ved henvendelse til Peter Hvid (Tlf: 2011 6141).
Grenpladsen
Grenpladsen blev behørigt afbrændt i efteråret, og blev ganske hurtigt fyldt igen. Endnu et forsøg
på afbrænding blev gjort i februar, men grundet de store regnmængder lykkedes det ikke helt. Vi
takker Asger og Søren for helhjertet og heltemodig indsats i den anledning.
Vi opfordrer, som tidligere år, til at opretholde den gode disciplin på vores grenplads, så den kan
holdes brugbar hele sommeren. Altså…. Hold kørevejen fri rundt om grenene og sørg for at få
smidt grenaffaldet godt ind og op. Det er guld værd, at vi har denne mulighed.
Hjertestarteren
Der var en del diskussion vedrørende hjertestarteren på Generalforsamlingen. Enden på det blev,
at grundejerne ønskede hjertestarteren placeret centralt, og bestyrelsen blev pålagt at sørge for
hjertestarteren fik nødvendig strøm, så den kunne holdes frostfri.
Efterfølgende undersøgte vi igen forskellige muligheder, idet vi havde et ønske om at gøre det så
billigt som muligt. Vi fik et tilbud om et særligt isoleret skab, som ville kunne holde hjertestarteren
frostfri uden strøm, med mindre vi løb ind i en fimbulvinter. Vi sagde umiddelbart ja til tilbuddet –

ikke mindst fordi vi hermed sparede foreningen for et beløb i nærheden af 18.000,-. Det trak dog
ud med levering, og hele historien endte med at firmaet alligevel ikke kunne levere et produkt som
levede op til det lovede. Vi var i nærheden af jul før vi kom dertil.
Heldigvis har vi her på Helgenæs været velsignede med en meget mild vinter med kun få nætter
med en enkelt frostgrad. Vi har løbende holdt øje med batteristanden på hjertestarteren. Alt ser
fint ud.
Bestyrelsen arbejder videre med sagen og er i gang med at undersøge en anden mulighed.
Endelig vil bestyrelsen gentage tidligere opfordringer og på det kraftigste opfordre ALLE
grundejere i Fejrup Strand til at downloade TRYG-fondens hjerteløber APP. Ofte – måske endda
oftest – er vi kun 2 personer til stede når vi er i vore huse. Hvis den ene skulle få hjertestop skal
den anden person STRAKS starte hjertemassage og kan således ikke løbe efter hjertestarteren.
Det må en anden person gøre, og med hjerteløber APPén får man automatisk besked hvis der er
ringet 112 i området. Ellers er det bare en falsk tryghed at vi har den hængende.
Strandrensning
Vi afholder, traditionen tro, strandrensning 2. pinsedag, mandag 1. juni. Vi havde sidste år en god,
hyggelig og effektiv dag. Formandens trailer blev fyldt til bristepunktet og efterfølgende havde vi et
par hyggelige timer sammen med pølser, øl, vin og prosecco. Igen i år lægger Formanden hus til
på Dalen 8 og vi håber på stærkt fremmøde.
Sct Hans
Bestyrelsen arrangerer ikke Sct Hans, men hvis nogen har mod på det er vi gerne behjælpelige
med kontakt til Ole, samt økonomi til øl og pølser.
Til slut vil jeg ønske alle et rigtig godt forår og en dejlig sommer her i vores dejlige sommerland.
Pas på jer selv og jeres familier – hold afstand, så længe vi er plagede af Corona, og lad os håbe
at vi snart er på den anden side.
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