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Bestyrelsens beretning 

 

Der har været flere begivenheder omkring Tøjrpælearealet siden seneste generalforsamling. 

Legeplads 

Vi har som bekendt overdraget til Fejøforeningen at varetage projektet. Fejøforeningen spurgte Havnelauget, om de 

ville stå for projektet, men de tilkendegav at være tilfredse med, at Fejøforeningen påtog sig opgaven. 

Der foreligger en plan for indretning af legepladsen med diverse legeredskaber, udarbejdet af forældre og børn. 

Fejøforeningen har ansøgt og modtaget midler på i alt 320.000 kr. til etablering af legepladsen. 

Havnelauget har henvendt sig i forbindelse med en større plan for Dybvig havn, og anmodet om, at legepladsen blev 

flyttet lidt længere ind på arealet. Der er opnået enighed om en placering tæt på Petanquebanen. 

Der er udtaget jordprøver. Resultatet af prøverne viser, at jorden er forurenet. Nu skal der tages stilling til hvad vi så 

gør. Vi planlægger jordprøver fra arealet, hvor vi oprindelig ville have legepladsen. Desuden overvejer vi enten at 

lægge en membran og faldsand ovenpå eller en gummimåtte. 

Herefter kan legepladsen forhåbentlig etableres. 

Flagmast 

Fejø værft har anmodet om tilladelse til at rejse en flagmast og efter flere overvejelser har bestyrelsen givet tilsagn 

herom, selvsagt forudsat en godkendelse fra kommunen af, at dette kunne gøres uden større udgifter. Kommunen 

tilkendegav, at projektet var af så beskeden størrelse, at der ikke var behov for særlige undersøgelser og tilladelser. 

Efterfølgende har Værftet spurgt om mulighed for at lægge fliser under flagmasten incl. barduner. Dette vil i givet 

fald være et nyt projekt, der skal præsenteres for kommunen. 

Cafe Dybvig 

Et plankeværk og et flisebelagt areal ønskes. Det kræver ingen byggetilladelse, men det drejer sig om jordhåndtering. 

Hvis indhegningen skal anvendes som skraldedepot, fødevarebure mv. skal der vel også skabes en egnet adgang fra 

offentlig vej hertil. 

 

Andre projekter 

Der har været forespørgsel om at få reduceret hækken eller buskadset før Cafe Dybvig. ”Fejø er fin” har fjernet det 

meste af dette, så der er en taks tilbage - hybenbuskene kommer igen. 

Ø-havneprojektet i Dybvig er meget omfattende, med udvikling af havnen, faciliteter og bygninger. 

Parkering i Dybvig. Der er i højsæson med mange gæster behov for et større antal parkeringspladser, - især da der er 

et ønske om at fjerne bilerne foran havnen. En mulighed er at frigøre kommunens areal ved Dybvigvej for øens egne 

biler mv. og skilte med P-pladser. En anden er at etablere synlig skråparkering før Cafeen - og der er flere andre 

muligheder. 

 

Bestyrelsen 


