
Referat fra bestyrelsesmøde 5.4.2011 i Fejrup Strand Ejerlaug: 

 

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

 

Ad 1 meddelelser fra formanden, Jørgen Florin:  

 

Jørgen oplyste, at foreningen af sommerhusejere på Mols, SAMS, indkalder til ekstraordinær 

generalforsamling for at vælge ny bestyrelse. Jørgen er formand for SAMS, og han vil trække sig 

fra posten. 

 

I vores egen forening, Fejrup Strand Ejerlaug, efterlyser vi en ny webmaster, som kan bestyre 

ejerlaugets hjemmeside med at indplacere referater, nyheder m.v. Den hidtidige webmaster ønsker 

at blive afløst fra posten. 

 

Ad 2 økonomi ved kasserer, Birthe Hornbak: 

 

Birthe Hornbak oplyste, at der er kr 23.000.- på girokontoen i Danske Bank og kr 35.700.- på 

kontoen i Helgenæs Sparekasse. 

Alle har betalt kontingent for 2010 bortset fra 3 grundejere, som Birthe vil rykke for indbetaling. 

Næste opkrævning bliver udsendt i begyndelsen af maj sammen med formandens forårsbrev. 

Kontingentet er steget fra kr 500.- til kr 600.- jf. seneste beslutning på generalforsamlingen i okt. 

2010. 

 

Ad 3 Vejenes tilstand og grenpladsen 

 

Her i foråret 2011 vil der blive foretaget endnu en støvdæmpende behandling af vejstrækninger med 

Dustex. Det er vejene Kidhøj og Møllehøj. Bent satser på at få Ole til gøre vejene forbehandlet 

inden påske og derefter behandles vejene med Dustex.  

 

Der vil blive lagt stabilgrus på en del af strækningen på Knolden. 

 

Bent sørger for at der vil blive sat 20 km-skilte med påskriften: Vis hensyn – kør langsomt. 1 skilt 

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

 

Jørgen sørger for at der vil blive sat branddaskere op, og ”spyd” til at hænge daskerne på.. 1 

branddasker sættes op ved Trekanten, 1 ved Knolden overfor stien ned til stranden, 1 ved Vigen 

overfor matrikel 3 co og 1 skilt ved Møllehøj 12. 

 

Der har været ombygning på Knolden 7 som i marts medførte et voldsomt, uigennemtrængeligt 

pløre på vejen. Evt. udgifter til udbedring af vejen pålægges ombygger. 

 

Ang. grenpladsen, så henstiller Bent, som regelmæssigt har forestået afbrændinger, at grundejerne 

korter grene af og ikke lægger tykke stammer på pladsen. Grenene bør højst være 5 cm i tykkelse 

og højst 1.5 m lange. Ellers bliver afbrændingen al for besværlig og langvarig. Giv tykke 

træstammer til en nabo som har brændeovn. 

Fra Skt. Hans til 1. september er det ikke tilladt at brænde af på grenpladsen, og grundejerne 

opfordres til at aflevere mindst muligt træ/grene i denne periode. 

 



Ad 4 Eventuelt 

 

Traditionen tro er Skt. Hans igen i år den 23.6., og Birthe vil forsøge at finde en medarrangør til 

afbrændingen ved pynten for enden af Vigen ud mod Begtrup Vig. Ole sørger for at arrangere bål, 

og Birthe vil forsøge at skaffe øl, vand og pølser og et bord. 

 

Børge vil undersøge mulighederne for at få en landskabsarkitekt til at give et bud på at få skabt 

fornuftige sigtelinjer i sommerhusterrænet, så flest mulige kan få glæde af udsigt fra egen grund, 

jvf. generalforsamlingsbeslutning, okt. 2010. Børge vil undersøge en pris og foreligge den for 

bestyrelsen. 

 

Næste møde tirsdag 30.8.2011 hos Jørgen Florin, Knolden 5. 

 

Referent 06.04.2011 

Børge Guldbrandt 

 

 


