
Referat fra bestyrelsesmøde 2. november 2011 i Fejrup Strand Ejerlaug:
Til stede: Børge Guldbrandt, Bent Fastrup, Inge Bak, Birthe Hornbak og Lars Vahl.        
Mødet blev holdt hos Inge i Hornslet.

Meddelelser fra formanden, Børge Guldbrandt
Børge foreslog, at en erkendtlighed bliver afleveret til tidligere formand Jørgen Florin, som tak for 
hans indsats gennem flere år.

Diverse papirer samt en buskrydder, er overdraget fra Jørgen Florin til Børge.
Buskrydderen er foreningens ejendom og kan lånes hos Børge, Knolden 11.

Vores hjemmeside er blevet opdateret med den ny bestyrelses navne og kontaktadresser.

Børge vil inden for et par uger rette henvendelse til Syddjurs kommune med henblik på at få 
kommunen til at fjerne § 8.6 i Lokalplan 314. Et overvejende flertal på generalforsamlinger 
ønsker, at bemyndigelsen i stedet overgår til kommunen selv.

Økonomi ved kasserer, Birthe Hornbak:
• Ejerlauget er nu på Netbank.
• Kassebeholdning pr. 2.11.2011 er kr. 1.453.
• Danske Bank: Kr. 43.400
• Helgenæs Sparekasse: Kr. 35.700

Èt medlem har ikke betalt kontingent og mister hermed sit medlemskab, hvis betaling stadig 
udebliver. Kassereren vil under alle omstændigheder opkræve det pligtige vejbidrag. Hvis dette 
ikke betales bliver skyldnerens navn oplyst i næste referat fra bestyrelsesmødet.

Vejenes tilstand, Bent Fastrup
På generalforsamlingen blev der fremdraget adskillige vejproblemer samt enkelte løsningsforslag. 
Der blev også efterlyst en plan for løbende vedligeholdelse. Desuden blev kontingentet forhøjet for 
at have midler til stigende udgifter.

Bestyrelsen blev enige om at afprøve en ny løsning med vandafløb samt kombinationen vejchikane 
+ afløb.  Bent beder Ole (som specialist) om at gennemtænke en solid og holdbar løsning samt 
udføre et ”forsøgsarbejde” foreløbig på flg. 3 lokaliteter: 

1. Vejchikane og afløb på Vigen (ved Moreltæerne)
2. Afløb ved krydset Kidhøj/Møllehøj
3. Afløb ved Brinken (i nærheden af no. 8)

Herudover lægges en bunke stabilgrus på flg. steder:
1. Møllehøj ved. matr. 3AR (hus no. 12/14)
2. Vigen ved grenpladsen

Den endelige placering aftales med Ole.



Når vi ser resultatet af de nye tiltag, tager bestyrelsen stilling til, hvad der videre skal ske med 
vejene i området.

Et ønske fra Max Hedemann om at gøre Knolden bredere, så biler kan passere hinanden, blev 
udskudt til evt. senere beslutning. Børge vil skaffe mere information.

Indkomne forslag
     Alle gamle, gennemhullede både, som henligger ubrugte på stranden opfattes som affald og vil 
blive fjernet af Ole inden 1. maj 2012. 

• Børge laver aftale med Ole, der som ”strandfoged” tager sig af den praktiske side af 
sagen og informerer om sagen i forårsbrevet.
• Lars informerer om sagen på områdets opslagstavle.

 
Birthe laver ny tekst til§ 9 og § 12 i foreningens vedtægter 

Birthe og Inge står for Sct. Hans arrangementet i 2012, og finder blandt de fremmødte 2 personer, 
som står for arrangementet i 2012. Herefter går stafetten videre på samme måde fra år til år.

Bestyrelsen henstiller til, at sommerhusejere, som udlejer deres hus, tydeligt informerer lejerne 
om, at hunde skal føres i snor og ikke efterlade høm-hømmer på områdets veje. 

Der er ønske om at opstille et bord/bænke arrangement ved fladstranden. Inge kontakter Lars 
Telling for at få accept, hvorefter der anskaffes et vejrbestandigt sæt til max kr. 2000. 

Eventuelt
Lars mindede bestyrelsen om, at der altid bør være tilbagemelding på sagsområder, som 
generalforsamlingen har pålagt bestyrelsen at arbejde med. Det blev aftalt, at dagsordenen for 
næste generalforsamling, skal laves af bestyrelsen!

Der var desuden enighed om, at bestyrelsen fortsat skal bruge alle lejligheder til at opfordre 
grundejerne til at fortsætte den positive trend med at beskære og fælde træer.

Næste møde i bestyrelsen er 9. april 2012 kl. 14 hos Børge, Knolden 11

Referent 3.11.2011
Lars Vahl


