
Referat fra bestyrelsesmøde 9. april 2012 i Fejrup Strand Ejerlaug:
Til stede Børge Guldbrandt, Bent Fastrup, Inge Bak, Birthe Hornbak og Lars Vahl.
Mødet blev holdt i Børges sommerhus.

Meddelelser fra formanden
• Efter anmodning fra ejerlavet, har Syddjurs kommune overtaget administrationen af § 8.6 i 

Lokalplan 314.
• Huller i vejbanen på Bugten er blevet ujævnet grundet klager fra en grundejer.
• Ca. 5 bådvrag på to strande fjernes af Ole i maj med hjælp fra Børge og Lars.
• Bord med faste bænke er opsat på fladstranden.
• Hjemmesiden er opdateret med bestyrelsens navne og tlf. no.

Økonomi:
• Der er etableret netbank adgang hos Danske Bank.
• Den ene grundejer som ikke har betalt sit pligtige vejbidrag har fået 20. april 2012 som 

deadline. Herefter sendes sagen til videre foranstaltning hos kommunen.
• Giroindbetalingskort udsendes til alle medlemmer af ejerlavet sammen med forårsbrevet fra 

formanden.
• Birthe leverer en opdateret version af vedtægterne til webmaster, som herefter sletter de gamle 

vedtægter.

Vejenes tilstand:
      Bent og Børge har holdt møde med Ole med flg. positive resultater:

• To vejchikaner med tilhørende vandafløb etableres på Oles stykke af Vigen
• En vejchikane med vandafløb etableres i krydset Kidhøj/Møllehøj
• Bent indhenter tilbud vedr. en god løsning på vandproblemerne på Brinken. Det blev noteret at 

LER i Horsens kan vejlede mht. placeringen af eksisterende vandrør.
• På det eksisterende skilt ved Vigens start opsættes et ekstra skilt med teksten ”Giv agt – 

Vejchikaner”. Desuden klippes bevoksningen ved skiltet, så dette igen bliver synligt for 
trafikanterne.

• Knolden gøres på en bestemt del af strækningen 1½ m bredere og rettes ind, så trafikanterne 
ikke ”æder” af hjørnegrundene.

• 5 gruskasser sættes op: 1 stk. på Møllehøj, Knolden og Vigen. 2 stk. ved trekanten. Ole fylder 
stabilgrus i kasserne, så grundejerne herefter kan betjene sig selv.

• Første stikvej th. på Møllehøj får udfyldt vejens mange huller.
 Ovenstående arbejder forventes færdiggjort før sommerens start.

Herudover blev det aftalt, at Børge undersøger mulighederne for at få rettet det skæve stykke vej 
ned mod fladstranden. P.t. har både personbiler og renovationsbilen besvær med at passere.

Grenplads:
Der må kun foretages ”lovlig” afbrænding i perioden 1.12. – 29.2. 

• Inge søger kommunen om dispensation. Hvis dette ikke lykkes, beder hun Ole om at køre 
grenaffaldet bort.



• Der blev gjort opmærksom på, at der ikke må afleveres græsaffald på grenpladsen, da det ikke 
kan brænde og i øvrigt forhindrer, at grenaffaldet brænder.

Indkomne forslag:
Grundet klager over et stigende antal hundelorte på fladstranden, foreslog Lars, at der blev opsat en 
skilt med plasticposer til gratis afbenyttelse af hundeejere. 
Da skilte imidlertid kræver godkendelse af både lodsejer og Naturstyrelse, og da ingen ønsker flere 
skilte end højst nødvendigt, blev det besluttet, at der på stakittet omkring skraldespandene opsættes en 
rulle eller beholder med plasticposer.
Plasticposerne m.m. betales af kassereren efter regning.

Forårsbrev:
Flg. emner medtages i formandens forårsbrev:

• Ejerens navn på både på stranden
• Ingen græsaffald på grenpladsen
• Opmærksomhed på hundelorte, både ejere, lejere og besøgendes hunde
• Etablering af vejchikaner og grusbunker
• Udbedring af vejene og Dustex på de mest trafikerede veje
• Opfordring til fortsat beskæring og fældning af høje træer
• Sct. Hans aften arrangement
• Strandrensning 28. maj kl. 10.

Næste møde i bestyrelsen er 30. august kl. 18.00 hos Lars, Kidhøj 8.

Referat 10.04.2012
Lars Vahl


