
Bestyrelsesmøde for Fejrup strand den 28. november 2016 

Fremmødte 
 Tina Braad 

 Morten Skovholm 

 Henrik Rokkedal 

 Bjarne Harsmann 

 Michael Borre (Suppleant) 

Afbud fra Jørgen Carlsen 

Konstituering 
 Tina Braad (Formand) 

 Henrik Rokkedal (Vejene) 

 Jørgen Carlsen (Sekretær) 

 Bjarne Harsmann (Kasserer) 

Økonomi 
I år har det været lidt mere besværligt at opkræve kontingent. 10 medlemmer har fået rykker 1. 3 

medlemmer har fået rykker 2. Dette var desværre ikke nok. Så kassereren har ringet rundt til de 

sidste 3 for at få pengene opkrævet. For at minimere det store arbejde med at få indkrævet de 

sidste penge, vil bestyrelse overveje at introducere et rykkergebyr. 

 

Vejenes tilstand 
Vejene er blevet udbedret af Ole efter det voldsomme regnskyl i uge 42. Derudover arbejder Ole på 

at forbedre svinget oppe ved gården, samt vejen ved cirka 200 meter ned fra gården. Dette sker dog 

først til foråret. For at undgå uvedkommende færdsel ind i en del af sommerhusområdet. 

Undersøger Henrik Rokkedal om det er muligt at opsætte et skilt såsom: 

 

Vejbump 
Efter og under generalforsamlingen er der kommet flere henvendelser angående vejbump. Disse 

henvendelser er både for og imod vejbump. Bestyrelsen vil i den kommende tid vurdere om og i 

givet fald hvor det næste vejbump skal placeres. 

Hjemmeside 
Det er blevet aftalt, at det nu er muligt at skrive til en e-mail bestyrelse@fejrup-strand.dk, hvis der 

skal kommunikeres via e-mail til bestyrelsen. På den måde sikre vi historik til de kommende 

mailto:bestyrelse@fejrup-strand.dk


bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vil løbende holde øje med denne e-mail go vil naturligvis 

besvare den pågældende e-mail hurtigst muligt. 

Hjertestarter 
Igennem de sidste par år har bestyrelsen forsøgt at få betalt en hjertestarter gennem diverse fonde. 

Det er desværre ikke lykkedes. Derfor vil Morten Skovholm indhente priser på en hjertestarter, der 

så kan vurderes af bestyrelsen efterfølgende. 

Eventuelt 
 Sct. Hans vil ikke kunne varetages af bestyrelsen, da bestyrelsesmedlemmerne sjældent har 

mulighed for at være tilstede. For at kunne fortsætte denne gode tradition efterlyses 

frivillige til at kunne varetage denne aften. Fejrup strands ejerlav vil naturligvis bidrage til 

aftenen rent økonomisk. 

 Bestyrelsen har besluttet at invitere suppleanter med til bestyrelsesmøderne i Fejrup strand. 

Suppleanterne vil naturligvis kun kunne deltage med gode råd. Men selve beslutningerne 

bliver taget af bestyrelsen. 

 Næste møde vil være hos Bjarne Harsmann den 3. april 2016 klokken 18:30. 

 

 

 

  

 


