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Bestyrelsens beretning 

 

 

Der har været få begivenheder omkring Tøjrpælearealet siden seneste generalforsamling. 

Legeplads 

Som nævnt på sidste års generalforsamling har vi 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. Begrundet i 

forsinkelser og stigende priser, har Fejøforeningen ansøgt Lolland kommune om 48.000 kr. 

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 viste, at jorden er forurenet. Vi har jordprøver fra arealet, hvor vi 

oprindelig ville have legepladsen, så vi har den placering som et alternativ. Desuden overvejer vi enten at lægge en 

membran og faldsand oven på eller en gummimåtte. 

Vi afventer godkendelse fra Kystdirektoratet og kommunens/regionens stillingtagen til hvad vi må i forhold til 

forureningen. 

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, og forudsat at det sker uden udgifter for lauget. 

Kommunen har givet tilsagn, da projektet - nu med fliser under flagmasten - var af så beskeden størrelse, at der ikke 

var behov for særlige undersøgelser og tilladelser. 

En samlet plan for arealet 

Bestyrelsen har endnu ikke færdiggjort en plan for det samlede areal. Behandlingen af dette emne vil blive medtaget 

på den kommende generalforsamling. 

Cafe Dybvig 

Intet nyt. 

Andre projekter 

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

 

Bestyrelsen 


