
Referat af bestyrelsesmøde d. 13. november 2017

Til stede: Jørgen Elsted Hansen, Hans Peter Jepsen, Hans Kjær,  Annete Nicolaisen og Marianne 
Keldorff (ref.)

Siden sidst JEH
Der er indkaldt til møde med Fanø Kommune d. 16.11.17. Ved den lejlighed bliver badesti 6 
behandlet, dels på et formøde med Naturstyrelsen, Blåvandshuk, og Fanø kommune, dels på selve 
mødet mellem kommunen og grundejerforeningerne. RSG har også bedt om en drøftelse af den 
efterhånden meget ufremkommelige strand. Hans Kjær foreslår, at der laves to lave ”træramper” 
over det våde område, i lighed med dem, som Naturstyrelsen laver på deres arealer over våde 
områder i stiforløb. Forslaget tages med på mødet.

Der er kommet følgende henvendelser vedr. veje: Hympelvej, hvor et medlem efterlyser i 
standsættelse. Vejen er meget dårlig med store huller. RSG har endnu ikke overtaget kontakten til 
entreprenøren vedr. vejen, idet FK stadig har en anden entreprenør på sagen. Først når denne aftale 
er ophørt overtager RSG opgaven. Støv bekæmpelsen generer en anden husejer. Da behandlingen 
udføres med naturprodukt og faktisk har en positiv modtagelse blandt mange berørte husejere, 
fastholder vi praksis.

Foreningen er blevet opfordret til at bidrage til finansiering af en hjertestarter i Rindby Strand. 
Hjertestarteren opsættes ved Rindby Supermarked. RSG beslutter at bidrage med kr. 2500.

Status økonomi, medlemmer, samarbejde med revisor og bank  AN
Overgangen mellem gammel og ny kasserer er nu gennemført i forhold til myndigheder og bank, 
samt overgang til helt nyt medlems- og regnskabssystem. Det har været meget besværligt og krævet
megen bistand fra revisor, hvilket kan ses af den økonomiske status. Der har været en udgift på kr. 
20.125 til hotline service for medlemmer til oprettelse af profil og betaling, og dertil en udgift på ca.
kr. 26.000 til øvrig revisorbistand.
Revisor opgør vores medlemstal for 2016/17 til 1083, men det er imidlertid flere end foreningen har
registreret. P.t. er der oprettet 1050 profiler, og der er 778 betalende medlemmer, og det vil sige at 
der mangler betaling fra ca. 270 medlemmer. AN og MK arbejder videre med at få 
medlemsoplysningerne på plads i databasen. Der udsendes rykker til restanterne i slutningen af 
november.

Der er aftalt afholdelse af følgende udgifter for foreningen:
Vintersyn honoreres med kr. 15 pr. hus. Honoraret udbetales efter sæsonen i marts.
Formands-, kasserer- og sekretærhonorar følger løn- og pristals index. Honoraret udbetales årligt 
ved årsskiftet. Samme medlemmer af bestyrelsen godtgøres med kr. 2000 pr. år for 
kontorholdsudgifter.

Vintersyn, Brugerråd  MK
Sæsonens første vintersyn er overstået i uge 44. 780 huse er besøgt, og det er 125 færre end samme 
tid sidste år. Der var mange beboede huse, og det undersøges om det første vintersyn skal udsættes 
en uge som følge af tyskernes efterårsferie/ nye ferievaner.
Naturstyrelsens Brugerråd sammensættes på ny i dette efterår. Foreningen kan forvente en 
henvendelse om vi vil fortsætte i rådet. MK fortsætter gerne. De øvrige grundejerforeninger 
orienteres når denne proces er på plads.

Tennis  HPJ
Der er spillet kr. 15.150 ind på tennisbanen i 2017. Banen gøres klar af entreprenør inden den nye 



sæson.

Badestier, terrasse og bænke  HK
Da udgiften til vedligeholdelse af badestierne de seneste år har været stigende, aftales at HK tager 
en drøftelse med entreprenøren om, hvordan et andet og mere moderat niveau kan findes. Der stiles 
mod et niveau på max. kr. 40.000 excl. moms. Punktet tages på dagsordenen ved næste møde for en 
beslutning.

Evt. 
Næste møde aftales til d. 9. april 2018 kl. 17


