
Referat af bestyrelsesmøde d. 8. September 2021 kl. 17 på Restaurant Sælhunden 
 

 
DAGSORDEN 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2) Opfølgning på referat fra dels sidste møde og dels generalforsamlingen  
- Opfølgning  

Sidste møde – intet at bemærke 
Generalforsamling – Vi følger op på de angivne punkter, som blev nævnt på generalforsamlingen. 
Se videre i referatet under de forskellige punkter. 

 
- Tid og sted for generalforsamling 2022 

Søndag 10/7-2022 kl. 15.00 i Fanø Hallen.  
 
3) Strategi 

- opfølgning på strategi 2020/21 
Jf. strategi 2020/21 er alle punkter opfyldt og igangsat.  
 

- ny strategi for 2021/22 
Ny strategi udarbejdes og godkendes af bestyrelsen på et senere møde.  

 
4) Veje 
- Status 

Intet at bemærke. 
 
- Differentieret vejbidrag 

For Store Klit er vejbidraget sat op, da indtægter ikke dækker udgifter.  
 

- Forslag om foranstaltninger på Gøgevej  
Forslag om chikaner for at mindste hastigheder og dermed støv-gener. Problematikken drøftes med Fanø 
Kommune på et møde for at høre deres holdning til problemet. Vi mener ikke skiltning med lav hastighed 

vil have den ønskede effekt.  
 

- max. hastighedsskilte 
 
5) Badestier 

- Status 
Der er lagt flis på og det har virket fint.  
 

- Badesti 6 
Der arbejdes fortsat på sagen.  Kystdirektoratet er rykket for en afgørelse.  

 
- Videre proces med projekt for badestier over den nye klitrække 
Emnet drøftes på dialogmøde med Fanø Kommune.  

 
 



6) Terrasse og bænke 
- Status 

Intet at bemærke.  
 
7) Medlemmer 

- Status 
Pt. 818 medlemmer  
Forslag om at lave flere arrangementer i løbet af sommeren. Bestyrelsen tager fat i Vejers 

Grundejerforening, som har stor succes med ”Vejers Venner”.  Der ønskes flere tiltag, som skal bæres 
igennem af sommerhusejerne.  

 
8) Vintereftersyn 
- Status 

Personalet er på plads og vi forsætter som vanligt med 3 eftersyn.  
 
9) Tennisbane 

- Status 
Tennisbanen har tjent 21.700,- ind for denne sæson. 

 
- Renoveringsprojekt 
Det blev på generalforsamlingen besluttet at tennisbanen skal renoveres. Vi har modtaget tilbud på 

renoveringsprojektet på 169.000,- ex. moms. . Den nye tennisbane etableres op til påsken 2022.  
Der afholdes en lille indvielses-ceremoni, når banen står færdig. Dato følger.  
Taksten for sæsonkort 2022 kr. 700,-. Timetaksten kr. 100,-. 

 
10) Sct. Hans 

- Status 
Vi satser på at afholde Sct. Hans i 2022 efter 2 år uden, da det har været aflyst på grund af Covid-19. 
Når vi nærmer os, undersøges der priser mm. så udgiften kan afsættes i det nye budget.  

 
- Arbejdsfordeling mellem grundejerforeninger 

Jan tager kontakt til de øvrige grundejerforeninger.  
 
11) Økonomi 

- Status 
Intet at bemærke. 
 

- Budget og regnskab 
Nyt budget forelægges på næste bestyrelsesmøde.  

 
12) Strandpromenade mv. 
- Status 

Emnet debatteres på dialogmøde med Fanø Kommune.  
 
13) Kommunikation 

- Status 
 

- Nyhedsbrev 
Udsendes efter bestyrelsesmøde. 
 



14) Evt. 
Dialogmøde med Fanø Kommune. 

Der er nedsat en arbejdsgruppe  ”Paragraf17 – stk. 4- udvalg” der skal udarbejde en klimatilpasningsplan. 
Ny formand for Fanø Bad Grundejerforening. Der afholdes et fællesmøde fredag 22/10 kl. 14.00.  
 

Nyt møde: 15/11 kl. 17.15 (Strategi-møde) 


