
Referat fra bestyrelsesmøde 30.8.2010 i Fejrup Strand Ejerlaug: 

 

Til stede var den samlede bestyrelse: Jørgen Florin, Birthe Hornbak, Bent Fastrup, Inge Bak og 

Børge Guldbrandt. 

 

 

Ad 1 meddelelser fra formanden, Jørgen Florin:  

 

Jørgen har talt med gårdejerne Lars og Ole, og der er ingen nævneværdige sager. Tingene forløber 

uden problemer. 

Jørgen, der også er formand for SAMS, fortalte om et planlagt borgermøde i forsommeren, hvor 

repræsentanter fra Syddjurs Kommune i sidste øjeblik meldte fra. Et nyt møde vil blive afholdt 

11.10. på Rådhuset. 

Lars Vahl har indsendt et forslag om at lokalplan 314, som er gældende for sommerhuse på 

Knolden og Bugten, i tillempet form bliver overført til de resterende 85 sommerhuset i ejerlauget. 

Bestyrelsen er ikke enige om, at det er en god idé, men foreslår, at der bliver rundsendt et 

spørgeskema til de resterende 85 sommerhusejere om de er interesseret i en lokalplan eller ikke-

interesseret a la 314. 

Hvis der er markant flertal for en lokalplan, og kommunen er positiv stemt for projektet, vil 

bestyrelsen anbefale , at  de 85 sommerhusejere deles om udgifterne til udarbejdelsen af en 

lokalplan. Tilsvarende har sommerhusejerne, 15 huse, på Knolden og Bugten betalt ligeligt 

udgifterne som beløb sig til i alt godt 32.000 kr. i 2009. 

 

Ad 2 økonomi ved kasserer, Birthe Hornbak: 

 

Birthe havde kort før mødet gjort kassen op og afholdt møde med revisor. Revisor godkendte 

regnskabet. Der er pt. 77.600 kr. i kassen og  10.000 i Helgenæs Sparekasse. Birthe vil overføre 

30.000 kr. fra kassen til sparekassen. 

 

Ad 3 Vejenes tilstand ved vejudvalget, Inge Bak og Jørgen Florin: 

 

Udvalgte vejstrækninger, Kidhøj og Møllehøj, har været behandlet med Dustex for at mindske 

støvgener. For at forbedre effekten skal der udlægges grus i størrelsen 0.8 mm, det vil binde Dustex 

bedre til vejbelægning. Bent Fastrup indhenter et tilbud, hvor der bliver lagt grus på strækningen fra 

Kidhøj til Bugten og Møllehøj til Bakken. 

Desuden foreslår Vejudvalget, at der bliver sat et skilt op ved trekanten (ved opslagstavlen) med 

hastighedsbegrænsning: 20 km og en undertekst: støvplage. 

I tilknytning til vejudvalget vil Jens Bak sørge for næste afbrænding på grenpladsen, når forholdene 

er til det i slutningen af september. 

 

Ad 4 indkomne forslag: 

 

Børge Guldbrandt oplyste, at der kan opstå farlige situationer ved afbrænding på egne grundarealer. 

Derfor efterlyste han opstilling af branddaskere. 

Jørgen Florin vil undersøge 1) hvad det koster at anskaffe branddaskere og 2) om opsætning af et 

stativ ved vejstenene i området. 

 

Ad 5 eventuelt: 



 

Bent oplyste, at et lille selvstændigt initiativ er i gang med at undersøge muligheden for at etablere 

en badebro ved stranden ud til Begstrup Vig i nærheden af det sted, hvor lauget arrangere Sct. Hans 

Bål. 

Formanden opfordres til at gøre generalforsamlingen opmærksom på, at ejerne af udtjente robåde 

og plimsollere får dem fjernet langs stranden.  

Ligeledes skal der lyde en kraftig opfordring til at beskære og fælde træer i området. 

 

Generalforsamlingen foregår 17.10. 2010 fra kl. 10.00. Besked om hvor, kommer senere.  

 

Næste bestyrelsesmøde er 16.11. 2010  hos Børge , Tulipanvej 11 i Risskov. 

 

 

 

Referent 

Børge Guldbrandt Andersen 

31.8.2010 


