
Referat fra bestyrelsesmøde d. 2.10.18
Deltagere: Jørgen Elsted Hansen, Hans Kjær, Anette Nicolaisen, Hans Peter Jepsen og Marianne 
Keldorff (ref)

Siden sidst JEH
JEH har haft et møde med den nye formand for grundejerforeningen ved Fanø Bad.
Formanden for Grøndal grundejerforening har spurgt til vores erfaringer med entreprenør til 
vejledlligehlod. Vi er godt tilfredse med fa. Brinch.
Der er mange henvendelser vedr. vejene generelt. Vindgaf får først belægning i foråret p.g.a. 
Forsinkelse hos Brinch.
Borgmesteren har ikke svaret på de spørgsmål som generalforsamlingen videresendte til hende i 
juli. JEHog MK deltager i det kommende møde med borgmesteren d. 11.10. 18.
Lodsejere på Larses Toft har henvendt sig vedr. tvist med Fanø Kommune om vejbidrag. Sagen er 
indklaget for Vejdirektoratet, hvorfra lodsejerne forventer afslag. RSG kan ikke gå ind i sagen, da 
den allerede ligger ved den relevante klageinstans.
Sommerhusejernes repræsentant i Fanø Kommunes Energiplanudvalg bliver et medlem fra 
Sønderho Grundejerforening.

Der skal senest i april findes nye 2 kandidater til bestyrelsen, heraf den ene som suppleant.

Økonomi AN
Ca. 90 % af årets kontingentbetalinger er indbetalt. Der redegøres for forbruget til nu.
Afregningen vedr. Sct. Hans arrangementet er ikke færdig, da Badets grundejerforening ikke melder
tilbage med en kvittering for udgift til musikken og heksen. Grøndal har ej heller meddelt 
medlemsantal til fordelingsnøglen.
JEH kontakter Badets formand angående sagen.
Sct. Hans 2019 drøftes nærmere på næste møde i april 19.

Vintereftersyn 18/19, medlemmer og hjemmesiden MK
Sæsonens vintersyn vil foregå i ugerne 45, 2 og 9. Der er entreret med to ny folk til opgaven, folk 
som er kendte med området.
Vi har nu 876 personer som medlemmer, heraf mangler stadig 41 at aflevere en emailadresse. 
Sommerens aktion indbragte 19 adresser. Af disse 41 mangler 16 at betale kontingent. 
Kassereren vil udsende påmindelse om betaling af kontingent inden vintereftersyn til medlemmer 
pr. mail. Betaling er en forudsætning for vintereftersynet på husene.
Hjemmesiden opdateres efter behov. JEH oplyser i øvrigt at Grundejerforeningen i Sønderho finder 
vores hjemmeside så flot at de har spurgt, om de må genbruge dele af den.

Badestier og bænke HK
Badestierne er ordnet i 2018 for kr. 10.000. Beløbsrammen for 2019 aftales på næste møde.
En lodsejer ved badesti 11 har henvendt sig om badestiens ændrede forløb. HK kigger på det på 
stedet.
Flagstangen som knækkede i en vinterstorm i 17/18 fornyes ikke.

Tennis HPJ
Indtægten på banen har i denne sæson været kr. 16.317. Nettet er ved at være meget slidt, og der er 
udsigt til at få det udskiftet gratis via medlemmer som måske kan skaffe et nyere brugt net fra en 
anden klub.

Næste møde er 2. april 2019 kl 17.


