
Referat fra bestyrelsesmøde 24. oktober 2012 i Fejrup Strand Ejerlaug
Til stede: Børge, Bent, Birthe, Lars og Jon
Mødet blev afholdt hos Birthe i Århus.

Konstituering
Bestyrelsen konstituerede sig således:

Børge Guldbrandt: Formand
Birthe Hornbak; Kasserer
Bent Fastrup: Veje
Jon Hune: Grenplads
Lars Vahl: Sekretær

Meddelelser fra formanden:
Grundet erfaringer fra tilmeldinger til den nyligt afholdte generalforsamling i Vandværket og 
Ejerlauget, meddelte formanden, at medlemmer af de to foreninger fremover skal tilmelde sig ved at 
sætte kryds ved den/de generalforsamling(er), de ønsker at deltage i.
Formanden har deltaget i SAMS generalforsamling, og bl.a. hørt at et sommerhusområde har gode 
erfaringer med brug af ”jernprofiler” til afledning af vand på områdets jordveje. Børge vil aflægge 
besøg og se tingene i praksis.

Økonomi
Efter henvendelse til et par landinspektører i Syddjurs kommune står det klart, at et ejerlav ikke kan 
påtvinge den enkelte grundejer medlemskab – medmindre dette er tinglyst (hvilket det ikke er i 
vores forening).

Bestyrelsen besluttede at sommerhusejere, som ikke er medlem af Ejerlauget, fremover skal betale 
deres forholdsvise andel af de faktiske vejudgifter incl. diverse adm. omkostninger.

Vejenes tilstand
Med udgangspunkt i erfaringer fra det første projekt med etablering af vejbump blev det besluttet, at 
Bent beder Ole Jensen om at etablere et ”teknisk korrekt forsøgsbump”. Dette bump skal laves efter 
forskrifterne, og en effektiv vandafledning bør være en del af løsningen. 
Placeringen skal være nogle meter før skiltet ved Trekanten. 
Projektet forventes færdigt i efteråret 2012, inkl. tydelig skiltning.

Først når dette nye forsøgsbump har vist sin holdbarhed, etableres de følgende bump på passende 
steder i området. 
Ole Jensen inviteres til at deltage i næste bestyrelsesmøde i marts 2013 til erfaringsudveksling samt 
diskussion af vejbump samt vejenes tilstand og vedligeholdelse.

Grenplads
Afbrænding må kun finde sted i perioden 1. december til 28. februar samt til Sct. Hans. Dette skal 
selvfølgelig udnyttes bedst muligt.



Indkomne forslag
Ingen forslag

Evt.
Birthe Hornbak står for afholdelse af Sct. Hans aften arrangementet i 2013. For at begrænse 
forarbejdet, bydes der ikke på pølser, men både bål, sang og drikkevarer. 

Næste møde afholdes mandag 11. marts kl. 18.00 hos Bent i Ebeltoft på adressen Kurveleddet 1.
(Børge inviterer Ole)

Referat 25.11.2012
Lars Vahl


