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Den helt store begivenhed i den forgangne periode har været den endelige 
realisering af det meget omtalte vejbump på Vigen før Trekanten.

Det trak tænder, at få den endelige tilladelse fra Syddjurs Kommune – en 
proces, der løb fra juli til slutningen af november. Yderligere forsinkelser på 
grund af vejrlig og forårsklargøring af vejene gjorde også sit, men i juni 
måned var bumpet en realitet – udført af entreprenør Peter Hviid Andersen. 
Den samlede pris inklusiv lovpligtige skilte løb op i godt 19.000 kr.

Bestyrelsen har modtaget to henvendelser efter etableringen – en var negativ
og en var positiv. Vi har besluttet, at indhente erfaringer fra endnu en sæson, 
før vi eventuelt går i gang med at etablere de to yderligere vejbump, som vi 
har fået tilladelse til at anlægge af Syddjurs Kommune. Bumpene er dyre – og
vi vil være sikre på, at de er bæredygtige over år.

I 2014 blev udvalgte vejstrækninger behandlet med Dustex i slutningen af juni
– forinden var der udlagt 0,8 mm grus. Det var en succes, og behandlingen 
holdt sommeren over, og det var ikke nødvendigt at gentage behandlingen, 
som oprindeligt planlagt. 

Vi har besluttet næste år samme procedure - at udlægge 0,8 mm grus medio 
juni og foretage Dustex-behandlingen ultimo juni. Vi synes ikke, at det er 
nødvendigt at inddrage Knolden i behandlingsprogrammet.

Udover forårsklargøringen af vejene har Ole Jensen og hans folk fra 
Maskinstationen lavet omfattende udbedringer af vejene efter aftale med 
bestyrelsen, men endnu står nogle presserende opgaver tilbage. Det gælder 
bl.a. den nedre del af Møllehøj. Vi tilstræber i løbet af efteråret, at etablere en
vand-rendeskinne tværs over vejen ved Møllehøj 27. Der er tale om et 
pilotprojekt. Hvis det viser sig at være en gunstig løsning, kan den måske 
bruges andre kritiske steder. 

Hjørnet ved Kidhøj-Møllehøj afkortes af hensyn til større køretøjer. 

Af mindre sager kan nævnes, at nogle personer – ved nytårstide - har flyttet 
plankebordet ved Vigen ind på Lars Tellings grund. Lars sørger selv for at få 



bordet tilbage på sin sædvanlige plads ved enden af Vigen. Lars Telling vil 
samtidig sætte større kampesten op for at markere sin strandgrund og undgå 
bilparkering på området.

Vi skal understrege, at vejenes vedligehold er bestyrelsens ansvar. Men 
rabatten langs vejene skal vedligeholdes af grundejerne. Det er altså den 
enkelte grundejers ansvar at holde bevoksningen ud mod vejen klippet, så 
også renovationsvognen kan passere uden problemer. 

Grenplads

Grenpladsen har fungeret tilfredsstillende. To ting skal dog nævnes igen i år:

1. Læg ikke græs på grenpladsen – græs vanskeliggør afbrænding.

2. Læg grenaffald, så langt oppe på bunken som muligt og brug alle 
bunkens sider. Mange læsser af på jorden lige ved indkørslen. DET 
DUER IKKE.

Årets Træfældningspris 2014

Prisen er etableret for at fremme rettidig og nænsom beskæring og 
fældningen af høje træer og buske for at undgå at vores grønne områder ikke
vokser i skov og skæmmer udsigten for andre og udsigten til hav og bakker.

Komiteen består af Jon Hune, Peter Skaarup og Lars Vahl, som står bag 
udpegelsen. 

Prisen er en hæder til en eller flere grundejere, som har fældet træer og 
buske til naboers gavn. Komiteen fandt IKKE nogen kvalificerede kandidater i
2013. Der var altså ingen der i 2013 fik 3 flasker god rødvin.

Til gengæld er der to vindere i år: Den ene er:

Max og Tudlik Hedemann, Knolden 9, som har fældet en lang række bjergfyr.

Den anden vinder er:



Johannes Mortensen og Anemarie Reinhart , Skoven 8, som har fældet 
adskillige træer af egen drift, fordi de syntes, at de generede naboerne.

De får hver tre flasker god rødvin. 

Strandrensning og Skt. Hans

Anden pinsedag er efterhånden blevet en fast tradition for strandrensning. 
Cirka 20 deltog i arbejdet 9. juni på en varm og solrig dag – arbejdet var ret 
overkommeligt – og blev slukket med væske på terrassen hos familien Hune.

Skt. Hans aften arrangementet forløb vellykket og havde deltagelse af 25-30 
personer. Ejerlauget sponsorerede drikkevarerne og Ole sørgede for brænde 
fra grenpladsen og måske Begtrup Vigs største bål.

Vi har igen haft monsterregn – og det må vi vænne os til – men det 
overskygger ikke, at vi har haft en meget lang, varm, solrig sommerperiode i 
vores dejlige område.

(Skulle vi ikke rejse os og råbe et 3-foldigt hurrra for Fejrup Strand – 3 korte 
og et lang. 

Fejrup Strand længe leve hurra, hurra, hurra og så det lange 
HURRAAAAAH.)

Tak


