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Fejrup Strand Ejerlaug

Bestyrelsesmøde hos Børge Guldbrandt Andersen 

Den 3.12. kl. 18.30

1) Godkendelse af referat

 – referat godkendt

2) Meddelelser fra formand:

Syddjurs Kommune v. sagsbehandler Peter Sandell har accepteret anlæggelse af vejbump under 
forudsætning af, at man etablerer hastighedsbegrænsning efter politiets forskrifter. Politiet vil 
sandsynligvis acceptere en hastighedsbegrænsning på 30 km, men ikke 20, som ejerlavet stiler 
efter. Men skiltningen er ikke en påbudsskiltning efter færdselsloven – kun en lokalt vejledende 
angivelse af den ønskede hastighed. Forudsætningen for godkendelsen er, at der er konsensus 
omkring den pågældende hastighedsbegrænsning samt bumpenes etablering. 

Bestyrelsen har indgået aftale med Peter Hviid Laursen om at etablere det første bump på Vigen. 
Bumpet bliver 3,5 m bredt, 4 m langt og 10cm i højden.  I tilslutning til bumpet etableres 4 pullerter 
og et skilt med påskriften ”30km zone”.  Er udfaldet vellykket, vil tilsvarende bump blive etableret 
på Kidhøj og Møllehøj. Også disse bump er omfattet af kommunens tilladelse på de nævnte vilkår.

Efter generalforsamlingen opsøgte tre bestyrelsesmedlemmer gårdejer Ole Jensen for at afklare 
evt. misforståelser i samarbejdet med Ejerlavet. Det blev et vellykket forsoningsmøde, og 
samarbejdet fortsætter.

3) Konstituering:

Bestyrelsen konstituerede sig således:

Formand: Børge Guldbrandt Andersen

Kasserer: Bjarne Harsmann, som får støtte til regnskabsføringen af den tidligere kasserer Birthe 
Hornbak.

Vejmand: Henrik Rokkedal Jensen

Grenplads: Jon Hune

Sekretær: Jørgen Carlsen

Valgperioderne for de enkelte bestyrelsesmedlemmer er i henhold til vedtægterne således:
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Børge Guldbrandt Andersen: på valg næste år

Jon Hune: på valg næste år

Henrik Rokkedal Jensen: valgt for 2 år

Bjarne Harsmann: valgt for 2 år

Jørgen Carlsen: valgt for 2 år

Det blev aftalt at tilstræbe 3-4 bestyrelsesmøder i løbet af et år. Bestyrelsesmødet finder sted hos 
medlemmerne – enten på deres private bopæl eller i sommerhusområdet.

Den hidtidige praksis med offentliggørelse af referaterne fra bestyrelsesmøderne på ejerlavets 
hjemmeside kræver en ændring i godkendelsesproceduren. Det giver ikke mening at offentliggøre 
et ikke endnu ikke godkendt referat. Et sådant har ingen juridisk gyldighed og er at betragte som et 
internt arbejdspapir. Derfor blev det besluttet at fremrykke godkendelsesproceduren til 
umiddelbart efter det afholdte bestyrelsesmøde, således at det offentliggjorte referat er et 
retvisende udtryk for bestyrelsens stillingtagen. 

4) Økonomi. 

Afgående kasserer Birthe Hornbak aflagde regnskab for perioden siden sidste regnskabsår, dvs. fra 
1. maj. Hun gjorde rede for kassebeholdning samt indestående i de to pengeinstitutter Danske 
Bank og Rønde Sparekasse. Den økonomiske situation er tilfredsstillende og stabil. 

På udgiftssiden resterer der en regning fra Ole Jensen for vejreparation mm. Desuden har Ejerlavet 
købt en bårebuket i anledning af tidligere formand Jørgen Hansens begravelse. 

Der blev rettet en stor tak til Birthe Hornbak, fordi hun generøst har tilbudt at fortsætte som 
regnskabsførende med bogføring samt kontakt til pengeinstitutter. I øvrigt enedes man om at 
undersøge, om ikke ejerlavet med fordel kunne samle sit indestående i et pengeinstitut. Det blev 

pålagt kasserer og regnskabsfører at tage kontakt til Rønde Sparekasse med henblik på dette.

5) Vejens tilstand. 

Som nævnt i formandens meddelelser vil det første vejbump blive etableret.
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Desuden er bestyrelsen i forlængelse af generalforsamlingen blevet opmærksom på kritiske steder i 
forbindelse med vejsystemet: Brinken (overfladevand), sidste 100 m af Møllehøj (furet af 
regnvand), hjørnet af Møllehøj og Kidhøj (for skarpt et sving for drejende lastvogne).

Det blev bemærket, at der undertiden mangler grus i vejkasserne.  

Bestyrelsen blev enige om at opfordre beboerne til løbende at tage kontakt vedr. problemer med 
veje eller lignende. Kontakten skal ske til vejmand Henrik Rokkedal Jensen – og ikke direkte til Ole 
Jensen.

6) Grenplads. 

Jon Hune, som forestår grenpladsen, sørger for afbrænding i den tilladte periode 1.12. til 29.2. Det 
henstilles til beboerne, at man placerer grenaffaldet et stykke inde på grenpladsen – ikke ved 
indkørslen til samme. 

7) Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

8) Evt.

Intet

9) Næste møde:

Søndag den 13.4.2014 kl. 13.00 hos Jon Hune, Kidhøj 3

Referent: Jørgen Carlsen, 10.12.2013


