
Referat af bestyrelsesmøde 
den 5/10-2022 på Restaurant Sælhunden 

 
 

DAGSORDEN 
 
1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

2) Opfølgning på referat fra sidste møde 
Godkendt 
 

3) Veje 
- Status  
Intet at bemærke – vejene ser i øjeblikket fine ud.  

- Orientering om mødet mellem Fanøs grundejerforeninger og Fanø Kommune d. 15. September 2022 om 
Statusnotat om sommerhusveje 

Der er udarbejdet et udkast til et notat for at nedfælde hvilke udfordringer,  der foreligger i den forbindelse. 
Alle indkomne forslag fra Fanø Kommune tilskrives notatet og sidst på året, vil notatet blive færdiggjort og 
lagt ud på diverse hjemmesider. Der foreslåes at der udarbejdes et Code uf Conduct herefter, som kan 

danne ramme om, hvordan man færdes på vejene på Fanø.  
 
4) Badestier 

- Status  
Intet at bemærke. 

- badesti 6 
Kystdirektoratet har endelig givet tilladelse til ny sti. Lodsejeren vil ikke umiddelbart give tilladelse. Der 
afholdes på et senere tidspunkt et møde med Fanø Kommune om en løsning.  

- badestier over ny klitrække. 
Vi afventer Kystdirektoratets godkendelse samt godkendelse fra alle lodsejere. Pga. travlhed hos Fanø 
Kommune afventes dette.  

Ridning forbudt-skilt ved badesti 16 og 17 mangler stadig. Vi undresøger og rykker Fanø Kommune.  
 

5) Terrasse og bænke 
- Status 
Intet at bemærke. 

 
6) Medlemmer 

- Status 
Vi er oppe på 838 medlemmer – en tilgang siden sidst på ca. 20 medlemmer.  
 

7) Vintereftersyn 
- Status 
Årets syn er uge 45, uge 2 og uge 9. 

 
 

8)Tennisbane 
- Status  
Pr. 1/10 er der indkommet 25.000,-, hvilket er rekord. Nettet nedtages i uge 42 for vinteren.  



10) Sct. Hans 
- Evaluering af Sct. Hans 2022 

Vi skal huske at skrive i programmet at det starter kl. 20.00 uden yderligere program. Jan prøver at aktivere 
Rindby Forsamlingshus til børneaktivitet og børnebål tidligere på aftenen. Det er besluttet at vi fremover 
ikke vil købe en heks. Alt fungerede til perfektion, så arrangementet gentages helt sikkert.  

 
11) Økonomi 
- Status 

Anette berettede om foreningens økonomiske situation. Der indleveres til halvårsregnskab, som senere 
bliver sendt ud.  

 
12) Generalforsamling 
- Evaluering af Generalforsamling 2022 

- Opfølgning iht referat 
Ca. 165 deltagere, hvilket er det højeste antal i længe. Hotel-projektet fyldte rigtig meget og der var livlig 
debat.  

 
 

13) Helhedsplan for Rindby 
- Status på planproces 
Hans oplyste os om møde i styregruppen, hvor der er forelagt 2 skitser af forskellige modeller til hotel-

byggeri. Dette fremvises også på næste workshop, hvor det skal besluttes hvilken skitse, der skal arbejdes 
videre fra. Næste workshop er den 13/10 kl. 17.00  
- Workshop 15. Sept. 2022 

- Udarbejdelse af helhedsplan 
Der arbejdes fortsat på projektet i styregruppen.  

 
14) Strategi 
- opfølgning på strategi 2021/22 

Vi er i fuld gang med samtlige punkter i strategien for dette år. 
- drøftelse af strategi 2022/23 

Ud over almindelig drift af foreningen, skal arbejdes dreje sig om helhedsplanen. 
 
15) Kommunikation 

- Nyhedsbrev 
Vi udsender nyhedsbrev snarest. 
- Hjemmeside 

Vi undersøger prisen på en evt. ny hjemmeside. Marianne og Heidi taler med Klubmodul samt en anden 
leverandør. 

 
16) Næste møde  
Onsdag 30/11 kl. 17.15 på Sælhunden 

 
17) Evt. 
Heidi meddelte, at hun træder ud af bestyrelsen ved næste generalforsamling. 


