
Referat fra bestyrelsesmøde 23.11.2010 i Fejrup Strand Ejerlaug: 

 

Til stede: Jørgen Florin, Bent Fastrup, Inge Bak og Børge Guldbrandt. Afbud. Birthe Hornbak. 

 

 

Ad 1) Konstituering: 

 

Efter generalforsamlingen 17.10. 2010 har bestyrelsen konstituret sig efter den hidtidige fordeling: 

Jorgen Florin, formand, Birthe Hornbak, kasserer, Inge Bak og Bent Fastrup, Vejudvalget og Børge 

Guldbrandt, sekretær. 

 

Ad 2 meddelelser fra formanden, Jørgen Florin:  

 

Jørgen oplyste, at han havde modtaget en indvending mod etablering af en badebro for enden af 

Vigen ud mod Begtrup Vig, men der arbejdes videre med projektet ved Else Bjerre, Vigen 19 og 

Bente Christensen, Møllehøj 1. 

 

Ad 3 økonomi ved kasserer, Birthe Hornbak: 

 

Birthe Hornbak måtte melde afbud i 11. time, og derfor er der ingen statusopgørelse pt. 

Kontingentet er hævet fra kr. 500 til kr. 600 jf. beslutning på generalforsamlingen 17.10.  

 

Ad 4 Vejenes tilstand  

 

Ole Nielsen har jævnet vejene ud og fordelt grus i begyndelsen af oktober.  

I foråret 2011 skal der foretages en udbedring af svinget på Knolden. Der har været og er stadig en 

del ombygninger af flere sommerhuse på Knolden. Store lastbiler og entreprenørmaskiner har slidt 

hårdt på vejen. 

Bestyrelsen henstiller til ejere af sommerhuse, der bliver bygget om med store maskiner, at ejerne 

sørger for udbedring af vejen efter arbejdets afslutning. 

I foråret 2011 vil der blive foretaget endnu en støvdæmpende behandling af bestemte vejstrækning 

med Dustex, og inden behandlingen vil der blive lagt grus ud i kategori Fed 0/8. 

Der vil blive sat 20 km-skilte op med kraftig opfordring om at overholde hastigheden. 1 skilt sættes 

op ved Trekanten, 1 skilt ved Kidhøj/Skoven og 1 skilt ved Møllehøj overfor Møllehøj nr. 12. 

Der vil blive sat branddaskere op, hvis uheldet er ude med ildløs. 1 branddasker sættes op ved 

Trekanten, 1 ved Knolden over Knolden 11 og stien ned til stranden og 1 ved Vigen overfor 

matrikel 3 co. 

 

Bent Fastrup sørger for næste afbrænding på grenpladsen, når vejret tillader det i løbet af vinteren. 

 

Referent 29.11.2010 

Børge Guldbrandt 

 

 


