
Referat fra bestyrelsesmøde 30.8.2011 i Fejrup Strand Ejerlaug:

Til stede: Jørgen Florin, Bent Fastrup, Inge Bak, Birthe Hornbak og Børge Guldbrandt. Mødet blev 
holdt hos Jørgen, Knolden 7.

Ad 1 meddelelser fra formanden, Jørgen Florin: 

Jørgen oplyste, at han har fået en klage over løsgående hunde. Jørgen har påtalt overfor en hunde-
ejer på vejen, Skoven, at hans hunde ikke må løbe frit rundt i området og henviste til 
hundereglementet.

I SAMS, sammenslutningen af sommerhusejere på Helgenæs og Mols, fortsætter en sag om 
olie/benzindepotet ved Fem Møller og sikkerheden for de nærliggende sommerhuse.

På den kommende generalforsamling 16.10.2011 er Bent, Birthe og Børge på valg. Samtlige er 
villige til at tage endnu en tørn i bestyrelsen.

Ad 2 økonomi ved kasserer, Birthe Hornbak:

Birthe Hornbak oplyste, at økonomien er i fin gænge. Tre grundejere har ikke betalt kontingent i 
maj. Birthe sender rykkere ud. 
Alle bebyggede grunde skal bidrage med betaling til vejenes vedligeholdelse.
Ole har udbedret vejen ud for Knolden 7, som blev molesterer af byggeri i det tidlige forår. 
Regningen – kr. 7.000,00 – sendes til ejeren af Knolden 7.
Der blev udbetalt kørepenge til bestyrelsen for møder i perioden 1.5.2010 – 1.5.2011 i alt kr. 600.- 
-per person.
Kontingentet fastholdelse til kr. 600,00 med henblik på aktuelle og fremtidige udbedringer af 
vejene, som i stadig stigende grad eroderer på grund af voldsomme regnskyl.

Ad 3 Vejenes tilstand og grenplads

Bent har sørget for Dustex behandling af udvalgte strækninger i løbet af sommeren. Bent og Børge 
har sat tre skilte på med ”kør langsom” markeringer på udvalgte positioner.
Bent påpeger, at det er nødvendigt med renovering af tre områder fremover pga. regnmængder:

1. På strækningen mellem Ole og Trekanten
2. Kidhøj ved Trekanten
3. På strækningen fra Møllehøj 23 til Brinken.

Inge mener, at en del af strækningen på Vigen ned til stranden også bør renoveres, fordi vejen er 
meget skrå. Foreløbig har den del 2. prioritet.
Der vil blive sat branddaskere op, hvis uheldet er ude med ildløs. 1 branddasker sættes op ved 
Trekanten, 1 ved Knolden over Knolden 11 og stien ned til stranden og 1 ved Vigen overfor 
matrikel 3 co. Jørgen sørger for opsætning med deadline inden generalforsamlingen 16.10.2011.

Bent Fastrup har sørget for regelmæssig afbrænding på grenpladsen, når vejret har tilladt det. 
Fremover vil Inge og hendes mand Jens Bak samt hjælpere sørge for regelmæssig afbrænding. Bent 
sender bekendtgørelse om afbrænding til Inge.

Ad 4 Eventuelt



Birthe foreslog mindre ændringer i vedtægterne for ejerlavet for Fejrup Strand, som blev indstillet 
til generalforsamlingen.

Lars Vahl har en sag kørende om beskæring af buske og træer jvf. lokalplan 314 paragraf 8. Jørgen 
Florin tager kontakt med Teknisk Forvaltning i Syddjurs Kommune for at få tydeliggjort 
bestemmelserne om paragraf 8 m.v. med skriftligt svar inden for de næste to uger.

Et forslag om at grundejerforeningen kan tilbyde betaling for fældning, hvor det sker efter 
henvendelse fra en eller flere grundejer blev afvist. Bestyrelsen er enige om at fældning af træer er 
for egen regning.

Bestyrelsen forventer, at komiteen bag ”Årets Træfældningspris 2011” indstiller en egnet kandidat.

Bestyrelsen vil gerne markere på generalforsamlingen at lokalplanen om landskabspleje skal 
overholdes.

Ejerlavet har fået ny webmaster Jørn Laursen.

Referent 1.9.2011
Børge Guldbrandt


