
Fejrup Strand Ejerlaug

Bestyrelsesmøde hos Bjarne Harsmann, Møllehøj 26c

Dato:    8.7. 2014 kl. 15.00

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

1) Meddelelser fra formand v. Børge Guldbrandt Andersen: 

Der har været afholdt to arrangementer siden sidste bestyrelsesmøde. 

Mandag en 9.6. ( 2. pinsedag) deltog en række beboere i en strandrensning. Glædeligvis var 
arbejdet ret overkommeligt. Der blev ved den lejlighed opstillet to stativer med affaldssække på 
veststranden ud for Bugten, så det skulle være muligt løbende at holde stranden ren. 
Affaldssækkene udskiftes af ejerlavets bestyrelse. Ved Vigen er der allerede etableret en 
skraldespand, som tømmes af Reno Djurs.  I øvrigt har der her været enkelte, der har misforstået 
postkassen med påskriften HUNDEPOSER. Meningen er, at man her kan forsyne sig med en 
hundepose, som så lægges i skraldespanden. Den er IKKE til brugte hundeposer! Bestyrelsen vil 
med ny påskrift forsøge at afværge den misforståelse. 

Skt. Hans aften-arrangementet forløb vellykket og havde deltagelse af 25-30 personer. Ejerlavet 
sponsorerede drikkevarerne. 

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Carsten Poulsen, Kidhøj 4b-c, om at få udjævnet vejen, som 
er høj i rabatten. Bestyrelsen stiller sig positiv, rabatten ved Kidhøj 4 b og c kan fjernes uden 
problemer i forhold til vandledningen. 

En beboer har klaget over højden på det nyetablerede vejbump før trekanten.  Hans campingvogn 
støder imod. Bestyrelsen ser nærmere på sagen.

2) Økonomi v. Bjarne Harsmann:
Bjarne kunne meddele, at alle medlemmer har betalt for regnskabsåret 2013-14.
Pt har 87 (ud af 102) betalt kontingentet for regnskabsåret 2014-15. 

Det foreløbige regnskab for 2013-14 tegner fornuftigt. Endnu er der dog nogle uafklarede poster, 
herunder ikke indkomne fakturaer fra hhv. Ole Jensen og Peter Hvid Lauersen.
 
Af praktiske og tekniske grunde fortsætter vi nogle måneder endnu med at anvende både Danske 
Bank og Rønde Sparekasse. Det er bedst at få afviklet engagementet i Danske Bank, når alle 
kontingentindbetalinger er i hus.  Derefter er det meningen af nedlægge kontoen og overføre det 
indestående til Rønde Sparekasse. 



Endnu engang er der grund til at rette en stor tak til Birthe Hornbak for hjælp og støtte til 
bogføringen. 

3) Vejenes tilstand v. Henrik Rokkedal Jensen

Henrik har gennemgået de af bestyrelsen foreslåede tiltag med Ole Jensen. De udbedringer, som er 
foretaget vurderes som udført som foreskrevet.

Der er blevet lavet omfattende udbedringer af vejene, men endnu står nogle presserende opgaver 
tilbage. Det gælder blandt andet den nedre del af Møllevej, der munder ud i Brinken.  Bestyrelsen 
er nået til den vurdering, at etablering af tværgående linjedræn på Møllehøj ml. nr. 27 og 42 kunne 
være en oplagt løsning. 

Dustexbehandlingen måtte i første omgang udsættes, da der endnu ikke var etableret et lag af 0,8 
mm fed grus før Dustexbehandlingen. Det er siden sket, og der er nu foretaget Dustexbehandling på 
de relevante vejstrækninger.  Om en Dustexbehandling skal gentages, vil afhænge af vejenes tilstand 
i løbet af sommeren. Med mindre vi oplever en sommer med monsterregn, vil vi måske
 kunne spare endnu en Dustexbehandling.  

Hvad angår den tilbagevendende Dustexbehandling og de udgifter, der knytter sig til den, vil 
bestyrelsen undersøge evt. mere langtidsholdbare foranstaltninger mht til vejenes tilstand. 
Asfaltering er bestemt ikke under overvejelse.  

4) Grenplads v. Jon Hune.

Grenpladsen blev aflastet ved at levere brænde til Skt. Hansbålet, som i øvrigt var et af de større af 
slagsen.

5)  Evt.
Et medlem har foreslået opstilling af branddaskere i området. Bestyrelsen mener ikke, at 
vegetationen i området gør det oplagt at investere i sådanne. Branddaskere egner sig først og 
fremmest til hedevegetation og tør skovbund. 

Næste bestyrelsesmøde er berammet til lørdag den 30. august  2014 kl. 13.00 hos Henrik Rokkedal 
Jensen, Vigen 3.

Referent: Jørgen Carlsen


