
Referat fra bestyrelsesmøde 29. august 2013 i Fejrup Strand 
Ejerlaug

Til stede Børge, Bent, Jon, Lars. Afbud fra Birthe.

Mødet blev holdt hos Børge i Risskov.

Opfølgning på referat fra sidste møde
⁃ På sidste bestyrelsesmøde 15.juli blev det kritiseret - både via mail fra et af 

ejerlaugets medlemmer og fra et af bestyrelsesmedlemmerne - at ingen 
vejbump endnu var etableret.                                                                              
Som det fremgår af sidste referat, at vejformanden blev bedt om hurtigst 
muligt at indhente tilbud fra en vej-entreprenør vedr. etablering af et "solidt og 
lovligt bump" før trekanten.                                                                                  
Dette er ikke sket af grunde, som fremgår af "Meddelelser fra formanden". (Se 
næste punkt).

⁃ De branddaskere, som man havde besluttet sig for at indkøbe, bliver alligevel 
ikke indkøbt, da de viste sig at være for dyre, nu da der skal bruges en del 
penge på vejbump.

Meddelelser fra formanden
⁃ Efter kritikken af de manglende vejbump, har vejformanden Bent Fastrup 

meddelt,  at han straks nedlægger sit hverv som vejformand. Efter forskellige 
forhandlinger bestyrelsesmedlemmerne imellem, er resultatet, at Børge selv 
varetager hvervet som vejformand frem til generalforsamlingen. Efterfølgende 
har Børge afholdt møde med en vej-entreprenør samt berørte grundejere, for 
at fastlægge den bedste position for det "solide og lovlige bump", der skal 
etableres før trekanten. Forinden har formanden fået OK fra Ole Jensen m.h.t. 
en placering ca. 20 m før trekanten.

           Børge har sendt ansøgning til kommunen d. 12.8. 2013 om etablering af tre 
lovlige vejbump: før trekanten, på Møllehøj og på Kidhøj. De sidste to vil først blive 
udført, når og hvis vi får gode erfaringerne med det første bump ved trekanten!
           Prisen forventes at blive ca. Kr. 10.000 + moms samt ca. Kr. 1000 for årlig 
vedligeholdelse.  Ca. 20 m før bump opsættes advarselsskilt.
           Pt har vi endnu ikke fået svar fra kommunen. Når kommunen har givet sin 
tilladelse vil formanden igen checke med Ole Jensen, om alt er OK.
⁃ Børge har kontaktet flere grundejere for at finde kandidater til at erstatte 

Birthe og Bent, men har indtil nu kun fundet een sikker kandidat nemlig Bjarne 
H. fra Møllehøj 26 C.

⁃ Lars meddelte i den forbindelse, at han også ønsker at udtræde af 
bestyrelsen, da samarbejdet med formanden er blevet for negativt. Der skal 
således findes tre nye bestyrelsesmedlemmer på næste generalforsamling.

Økonomi
⁃ 5 rykkere er sendt ud.
⁃ Der vil blive sendt regninger ud vedr. vejenes vedligehold til grundejere, som 

ikke er medlem af grundejerforeningen.



Vejenes tilstand
⁃ Beslutning om Dustex behandling af vejene 2 gange årligt - efter etablering af 

det rette underlag (fed 0.8 mm) - blev repeteret.
⁃ De berørte strækninger er: Kidhøj fra trekanten til Knolden, fra trekanten til  

sidevej, fra trekanten til og med Skoven 1.
⁃ Vejbump, som refereret under Meddelelser fra formanden.

Grenplads
⁃ Ingen kommentarer

Indkomne forslag
⁃ Ingen

Evt.
⁃ Generalforsamlingen  : Tre bestyrelsesmedlemmer genopstiller ikke. Derfor 

opfordrer formanden alle til at overveje at stille op til valg til bestyrelsen på 
den kommende generalforsamling.                                                                      
Bl.a. er der brug for en person med erfaringer og interesse i regnskab.(posten 
som kasserer).

⁃ Formandens vil i sin beretning på generalforsamlingen understrege den 
enkelte grundejers ansvar for at holde bevoksning ud mod vejen klippet, så 
også renovationsbilen kan passere uden problemer. Desuden vil formanden 
igen opfordre til, at alle grundejere tager behørigt hensyn til, om deres 
bevoksning er generende for bagvedliggende naboers udsigt over landskab 
og bugt.                           

⁃ Årets træfældningspris:   Træfældningsprisen er en hæder til en eller flere 
grundejere, som har fældet træer og/eller beskåret træhøjden til naboers 
gavn. Da der ikke er fundet nogen kvalificerede kandidater år, indgår 
hædersgaven på tre flasker god rødvin i en pulje, så der nu er 6 gode flasker 
parat til næste sæson.

⁃ Strandrensning: Som sædvanligt vil næste strandrensning foregå Pinsedag 
(søndag) kl. 10, med trekanten som mødested.

7. September 2013
Lars Vahl


