
Fejrup Strand Ejerlaug

Bestyrelsesmøde hos Henrik Rokkedal Jensen, Vigen 3.

Dato: 30.8. 2014 kl. 13.00

Deltagere: Henrik Rokkedal Jensen; Jon Hune; Bjarne Harsmann; Jørgen Carlsen; Børge Guldbrandt 

Andersen.

1) Meddelelser fra formand v. Børge Guldbrandt Andersen: 

Lars Telling har henvendt sig til formanden. Nogle har flyttet plankebordet ved Vigen ind på hans grund. Han 
sørger selv for at få bordet tilbage på sin sædvanlige plads. 

Bestyrelsen har modtaget to henvendelser efter etableringen af det nye vejbump. En var negativ og en var 
positiv. Det blev besluttet at indhente erfaringer fra endnu en sæson, før vi evt. går i gang med at etablere 
de to yderligere vejbump, vi har fået tilladelse til at anlægge af Syddjurs Kommune. 

2) Økonomi v. Bjarne Harsmann:

Der udsendes rykkere til de medlemmer, der endnu ikke har indbetalt kontingentet for 2014-15.

Af større udgiftsposter kan nævnes 19.200 kr. til anlæggelse af vejbump samt 13.600 kr. til Dustex-
behandling af veje. 

       3) Vejenes tilstand v. Henrik Rokkedal Jensen

Dustex-behandlingen af vejene fandt først sted ultimo juni, men har til gengæld holdt sommeren over, så 
det ikke har været nødvendigt at gentage den. 

Hvad angår sommeren 2015 besluttede bestyrelsen at udlægge 0,8 mm grus medio juni og foretage Dustex-
behandlingen ultimo juni. Dog fandt man ingen grund til at inddrage Knolden i behandlingsprogrammet.

Vi tilstræber i løbet af efteråret at etablere en vand-rendeskinne tværs over vejen ved Møllehøj 27. Der er 
tale om et pilotprojekt. Hvis det viser sig at være en gunstig løsning, kan den måske bruges andre kritiske 
steder. 

Hjørnet ved Kidhøj-Møllehøj afkortes af hensyn til større køretøjer. 

4) Grenplads v. Jon Hune.

Der er endnu plads på grenpladsen. Men for at skabe bedre plads til at modtage grene fra 
efterårsfældningen vil vi bede Ole Jensen om at stakke bunken op.



5) Evt.

Børge Guldbrandt Andersen kan ikke personligt aflægge beretning på den kommende generalforsamling 
den 12. oktober, da han befinder sig i USA. Han sender sin beretning til Jon Hune, som påtager sig 
fremlæggelsen.

 Dato for det kommende bestyrelsesmøde aftales efter generalforsamlingen. 

Referent: Jørgen Carlsen


