
Fejrup Strand Ejerlaug

Bestyrelsesmøde hos Jon Hune, Kidhøj 3

Den 13.4. 2014 kl. 13.00

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

1) Meddelelser fra formand: 
2) Da der er indledt en ny procedure mht. godkendelse af referat udgår det som dagsordenpunkt.

Status vedr. vejbump. Vi fik i november sidste år tilladelse til anlæggelse af 3 vejbump. Vi agter at 
anlægge 1 vejbump som et forsøgsprojekt. Peter Hviid går i gang med vejbumpet, når Ole Jensen 
har forårsklargjort vejene. 

En beboer har beklaget sig over, at andre har benyttet sig af hans skraldespand. Bestyrelsen 
henstiller til beboerne, at man udelukkende benytter sin egen skraldespand, med mindre andet er 
aftalt. 

Personerne, der normalt står for strandrensning 2. pinsedag er desværre forhindret. I stedet 
overtager Jon og Henrik rollerne som tovholder.  Strandrensningen finder sted 2. pinsedag kl. 10.00, 
hvor man mødes ved trekanten Kidhøj/Vigen.  Bjarne sørger for indkøb af plastsække samt 1 ks. øl 
og 1 ks. vand. 

For at sørge for løbende renholdelse af strandarealerne har bestyrelsen besluttet at opstille to 
affaldsstativer med plastsække ved de to bådeskure på stranden mod vest. På arealet for enden af 
Vigen findes allerede et affaldsstativ, som sandsynligvis allerede bliver betjent af Reno Djurs (Bjarne 
undersøger sagen). Børge og Jørgen afgiver deres affaldsstativer i forbindelse med overgangen til 
affaldsspande af plast. Henrik søger for at placere dem ved stranden. Meningen er, at bestyrelsen 
og andre velvillige personer med mellemrum søger for udskiftning og bortskaffelse af de fyldte 
affaldssække. 

3) Økonomi.
Bjarne kunne meddele, at alle medlemmer har betalt for sidste år. Der var enkelte restanter, som fik 
en rykker.

Da der ikke i de gældende vedtægter er hjemmel for et rykkergebyr vil bestyrelsen på den 
kommende generalforsamling stille forslag om indførelse af et rykkergebyr på 100 kr.
Bjarne påtager sig at undersøge muligheden for at overføre Ejerlaugets indestående i Danske Bank 
til Rønde Sparekasse, som så bliver vores eneste pengeinstitut. 



4) Vejenes tilstand
Dustexbehandling. Der skal lægges 0,8 mm fed grus før Dustexbehandlingen på de relevante 
vejstrækninger.  Der må max. gå 8 dage mellem de to operationer. Det blev vedtaget at satse på en 
Dustexbehandling i begyndelsen af juni. Viser det sig nødvendigt med endnu en behandling vil den 
passende kunne ske i midten af juli. 

Bestyrelsen agter at foretage en systematisk kortlægning af vejene i området med afmærkning af de 
kritiske steder, hvor en grundig renovering af vejen er nødvendig. En sådan kortlægning skal danne 
grundlag for en fremtidig handlingsplan. 

Bestyrelsen havde også en indgående drøftelse af samarbejdet med Ole Jensen. Der var enighed i 
bestyrelsen om også i fremtiden at fortsætte det tillidsfulde samarbejde med Ole Jensen, som er til 
gavn og glæde for alle parter. 

5) Grenplads.
Jon , som forestår grenpladsen, fortalte, at den lovbefalede periode for afbrænding (dec, jan, feb)  
bød på visse vanskeligheder. Ganske vist var vindretningen gunstig, men desværre var perioden 
præget af massivt regnvejr.  Først sidst i februar klarede det op, og afbrændingen kunne finde sted. 
Ved afbrændingen var ilden så hektisk, at det kom til at koste Jon to river. De bliver erstattet af 
Ejerlauget. 

Det henstilles endnu engang til beboerne, at man placerer grenaffaldet et stykke inde på 
grenpladsen – ikke ved indkørslen til samme. Bladaffald må ikke afleveres i kompakt form, da det 
vanskeliggør afbrænding. Evt.

6) Evt.
Vedr. Skt. Hans-arrangemenet. Jon påtager sig at være tovholder. Bjarne sørger for indkøb af øl og 
vand. 

Efter mødet gik bestyrelsen en tur i området for at besigtige vejforholdene. 

Næste bestyrelsesmøde er berammet til tirsdag den 8. juli 2014 kl. 15.00 hos Bjarne, Møllehøj 26c

Referent: Jørgen


