
Referat fra bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening d. 9.4.18

Tilstede: Jørgen Elsted Hansen, Hans Kjær, Hans Peter Jepsen, Anette Nicolaisen og Marianne 
Keldorff 

JEH
Siden sidst: Foreningens nye administrationssystem har affødt mange henvendelser og et fald i 
medlemstallet.
Likviditeten er presset af samme grund og der er solgt obligationer for kr. 100.000.
Der har været afholdt møde mellem grundejerforeningerne og Fanø Kommune. Næste møde er d. 
31.5.18, hvor JEH, HPJ og MK deltager.
Vejene:Brinch har kontaktet FK om lov til at asfaltere endnu en strækning af Vindgaf. Der er endnu
ikke svar fra FK. Hympelvej, som nu er med i puljen af veje som overvåges af foreningen, samt Sdr.
Meldbjergdal trænger til grus.
Generalforsamlingen: søndag d. 8.7.18 kl. 10.00 på Axel. Borgmesteren og jagtforeningen 
inviteres (MK).
Rindbynitten: Bestyrelsesmedlemmerne leverer i år hver et bidrag til bladet, som Jens Bytoft 
sammenredigerer og klargør til trykning og PDF. Bladet trykkes i ca. 100 eksemplarer til udsendelse
til ca. 60 medlemmer uden emailadresse samt til generalforsamlingen.
Deadline for bidrag d. 1.5. også for Skovlegepladsens bidrag.
Kontingent: Fastsættelse af fremtidigt kontingent sker på generalforsamlingen ud fra 
budgetforslaget.

AN
Status økonomi og budget 2018/19: Oversigt over den aktuelle økonomi udleveres idet der gøres 
opmærksom på at der endnu ikke foreligger regning for klargøring af tennisbanen. 
Budget drøftes og følgende beslutninger indarbejdes: Bålet må max. Koste kr. 12.000, der anvendes 
kr. 10.000 til den mest nødvendige vedligeholdelse af badestierne. Den fremtidige standars af disse 
drøftes på generalforsamlingen for året 19/20.
Sct. Hans arrangement: Badets grundejerforening skal i år selv klare egne opgaver. Borgmesteren 
inviteres som båltaler.

MK
Vintereftersyn: Der har været gennemført vintereftersyn i november, januar og februar/marts med i
sidste runde 889 huse. En af vintersynsmændene er sygemeldt, vi afventer status vedr. dette i 
eftersommeren. Vores suppleant tilbydes tjansen i givet fald.
Medlemskartoteket:Der udleveres en oversigt over status. Der er p.t. 898 betalende medlemmer, 
men heraf også medlemmer der i årets løb har solgt huset.
Der mangler stadigvæk 113 mailadresser, hvoraf kun 58 har betalt kontingent.  Medlemmer som 
ikke har betalt kontingent i det forløbne år trods 4 rykkere slettes inden 1.5.18.
Hjemmesiden: I OK drift med hjælp fra Kludmodul.

HK
Badestier: Se ovenstående under økonomi. Terrassen bliver genetableret efter byggeriet af nye 
toiletter. Flagstangen er knækket og nedtaget i lighed med tavlen. Hans forespørger FK om 
genopsætning.

HPJ
Tennisbanen: Banen har p.g.a.det våde vejr ikke kunnet klargøres endnu. Nøglerne er skiftet og 
Rindby Supermarked er klar med udlejning. Affaldskontainerne er opsagt, og der sættes skilt op 
med at folk må medtage eget affald efter brug af banen.
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