
Referat fra bestyrelsesmøde 11 marts 2013 i Fejrup Strand Ejerlaug
Til stede: Børge, Bent, Jon og Lars. Afbud fra Birthe.
Mødet blev holdt hos Bent i Ebeltoft

Opfølgning på referat fra sidste møde
• Bent har set de omtalte jernprofiler til vandafledning. Se videre i afsnittet om veje.
• ”Forsøgsbumpet” som skulle være færdigt i efteråret 2012 er udskudt til forår 2013. Se vejafsnit.
• Ole Jensen skulle have deltaget i dette møde, men deltager ikke grundet for sen invitation. I stedet 

afholder Børge og Bent et separat møde med Ole i løbet af marts/april.

Meddelelser fra formanden
Børge har modtaget et mail vedr. hundelorte på fladstranden med opfordring til at opsætte hundeposer
Det blev besluttet, at Bent indkøber og opsætter rulle på stakittet omkring skraldespanden.

Input til det kommende forårsbrev.
• Opfordring til fortsat træfældning/nedskæring
• Reminder om, at bevoksning under 2 m ved Lokalplanens start skal holdes under 2 m.
• Opfordring til at også grundejere uden for lokalplansområdet holder bevoksningen nede.
• Sct. Hans aften bliver i år med bål, sang øl/vand. Ingen pølser grundet manglende arbejdskraft.
• Åres strandrensning: Mandag 20. maj  (2. Pinsedag)  kl. 10. Mødested: Trekanten.

Økonomi
Der mangler regning fra Ole for perioden 31.5. 12 – 11.3.13.
Fremover beder vi om opgørelse for 6. mdr. ad gangen til aftalt dato. (Action Birthe)
Beholdning er passende. Ny opkrævning udsendes i april sammen med forårsbrev.
Birthe bedes følge op på om der er udestående betalinger fra ikke-medlemmer til vejvedligehold.

Vejendes tilstand
Generelt er vejene tilstand OK ud fra en normalbetragtning for jordveje i et sommerhusområde.  Efter heftigt 
regnskyl er der ofte alvorlige eroderingsskader, som hurtigst muligt udbedres af Ole Jensens folk.
Det helt afgørende for vejenes tilstand er, at vandet ledes væk fra vejene. 
Bent og Børge vil diskutere diverse løsninger med Ole herunder brugen af jernprofiler og vejhøvl.

Flg. blev besluttet vedr. det fortsatte arbejde med vejbump:
Bent og Børge mødes med Ole for at aftale etablering af 2 stk. ”forsøgsbump”: 
Et på det mest befærdede sted (før trekanten) og et på en gennemkørselsvej (midt for Kidhøj 3).
(der afprøves evt. forskellige materialer til de to bump for at indvinder erfaringer til fremtidige bump)
Der etableres vandafledning ved begge forsøgsbump, og der skal opsættes tydelig skiltning.
Arbejdet skal være afsluttet i foråret 2013.

Dustex behandlingen fortsættes, idet det især i højsæsonen har en god effekt.
De grønne sandkasser ser ud til at fungere fint, og Ole fylder op efter behov. Kassen ved Møllehøj skal 
fyldes op.

Grenplads
Dårlige vindforhold har forhindret afbrænding før den formelle deadline 28.feb. Jon går i aktion hurtigst 
muligt.

Næste møde afholdes søndag 2. juni kl. 13.00 hos Jon, Kidhøj 3.

Referat: Lars Vahl


