
Referat af bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening  
tirsdag d. 10. September 2019 kl. 15.00 på Restaurant Sælhunden (1. Sal) i Ribe. 
  
DAGSORDEN 
  
1. Godkendelse af dagsorden. 

Godkendt 
  
2. Temapunkt om bestyrelsens arbejde med status/orientering om arbejdsopgaver samt drøftelse af 
strategi, mål og indsatser i 2019/2020 på følgende punkter (Formand laver på baggrund af drøftelserne 
udkast til strategi ): 

  
- Formand, veje og badestier, terrasse og bænke, kontakt til kommunen. 
 
Veje: Der blev besluttet, at vi fortsætter som bindeled mellem Fanø Kommune og entreprenøren. Det giver 
god indsigt og vi varetager medlemmernes interesse. Vi ønsker en klar rolle- og ansvarsfordeling med Fanø 
Kommune.  
 
Badestier: (6-21) Vi fortsætter som hidtil og vil prøve at bevare et godt vedligeholdelsesniveau. Vi vil prøve 
at få flere til at give et bidrag hertil - ex. Campingpladser, Fanø Kommune, nye medlemmer, øvrige 
overnatningssteder etc. 
 
Terrasser og bænke: Terrassen med bord/bænke fortsætter vi med. Ville det være muligt at få andre til at 
give et bidrag til renovering/vedligehold? Evt. flere nye bænke ved hver badesti-nedgange. Vi undersøger 
muligheden for at aktivere frivillige kræfter og om det er tilladt. Vil Skov og Naturstyrelsen tillade bænke 
oppe i klitterne? 
  
- Kasserer,  
Økonomi: Manglende funktionsadskillelse. Anette (kasserer) sender mail til Hans (formand) om 
godkendelse af regninger, hvorefter Anette betaler regninger. Mail med godkendelse udskrives og arkiveres 
med bilag. Notat udarbejdes herom og lægges på hjemmesiden under bestyrelsen, når det er godkendt af 
revisor.  
Fanø Ugeblad afmeldes og vi modtager frem over PDF i stedet. 
Halvårsregnskab pr. 31/10. Her også udkast til budget. 
  
  
- Næstformand,  
Vintereftersyn: vi fortsætter som hidtil med vintereftersyn 3 gange årligt – 1 gang før jul og 2 gange efter 
årsskiftet. 
  
Medlemmer: Vi vil gerne have lov til at deltage på Fanø Kommunes velkomstmøde for nye husejere og 
fortælle om, hvem vi er og hvad man får ud af et medlemskab. Materiale udleveres. Evt smide materiale i 
postkasser ved sommerhusejere, der ikke er medlem, når vi alligevel går vintersyn. Forslag om at 
medlemmer af bestyrelse og familie går rundt lige op til påske (uge 14) og smider i postkasser. Vi slutter 
med frokost. Ved et salg af bolig skal vi også rundt med breve. Heidi laver udkast til brev. Vi aftaler det 
videre på november-mødet. 
Vores mål er at nå 1000 medlemmer inden udgangen af  2021. 
  
  



- Sekretær,  
Referater: Referater af bestyrelsesmøder og generalforsamling. Referater kommer ud til godkendelse hos 
øvrige bestyrelsesmedlemmer inden de lægges på hjemmeside. Referater sendes til Fanø Lokalarkiv en 
gang årligt. 
 
Journal: arkiv – vi har herudover ikke journal og arkivsystem. 
 
Hjemmeside: Heidi overtager. Vi gennemgår til foråret, om der skal nyt til. Evt. Facebook side for 
foreningen (tages op til november) 
  
Tennisbane: Der er kommet nyt ordensreglement, som hænger på banen. Udgifter skal med i budgettet. 
Drøftes i november.  
  
- Sct. Hans bål: Forsætter som hidtil. Jan overtager opgaverne ifm Sct. Hans. Anette har udarbejdet en 
opgaveliste med kontaktoplysninger og vil kontakte Badets grundejerforening for at hører om de stadig 
kan/vil løfte deres opgaver eller om vi overtager. Det blev aftalt at deltagelse på dagen må gå på omgang, 
der er brug for 3-4 personer til at dele sange ud. 
 
 - Andet: Vi skal fremover udsende elektronisk nyhedsmail i stedet for Rindbynitten – et brev efter hvert 
bestyrelsesmøde. Første udsendelse efter november mødet. HM laver og udsender. 
  
3. Støvbekæmpelse på veje 

Vi vil ikke udbrede yderligere, men fortsætte med det niveau, der er kørt med i år. Strategien er kun 
Store Klit, Gøgevej og Strandgårdsvej støvbekæmpes. Det nævnes i beretningen på generalforsamlingen, 
hvad vores strategi er.  
  
Henvendelse fra Fanø Kommune vedr. asfaltering af Vingaf viser, at vi ikke kan bruge de penge i vej-
puljen og at Grundejerforeningen selv ville skulle inddrage betaling fra lodsejerne. Vi har valgt ikke at gå 
videre i sagen, da kommunen ikke vurderer, at asfaltering er nødvendig for at holde vejen i ordentlig 
stand. Men vi følger situationen. 

  
4. Forberedelse af kommende møder med kommunen 

  
(fællesmøde, eget møde med borgmester, møde med teknisk afdeling): Formand og næstformand deltager. 
  
- Standsningspåbud ved ulovligt byggeri: Vigtigt med en procedure herfor ved fanø Kommune. 
- Finansiering af vedligehold af badestier. Vi indbyder til møde med Borgmesteren. Vi ønsker en 
delbetaling.  
- Rollefordeling ved vedligeholdelse af veje. Der skal være klar rolle og ansvarsfordeling. 
- Ny klitrække – stiadgang. Vi må erkende, at kommunen ikke vil eller kan standse den nye klitrække. 
Træbro/sti hen over vådområder – også for handicappet - kunne være en måde at sikre 
fremkommeligheden på.  
- Andet: vi ønsker at deltage i forskellige fora som foregår i Fanø Kommune (Trafik, turisme osv.) 
  
5. Forslag fra Ole Knudsgaard om ekstraordinær generalforsamling. 
Vi forsøger i første omgang at få Fanø Kommune til at deltage i betalingen til vedligehold af badestier.  

  
6. Henvendelse fra Nordsøbadet, Fanø 
Vi har tidligere udsendt til alle vores medlemmer og orienteret om muligheden for at tegne folkeaktier. Vi 
foretager os ikke yderligere.  



  
7. Evt. 
Opfølgning på generalforsamling: Vi tager problematikken vedr. Stigbord med på mødet med Fanø 
Kommune.  
 
Vi tager kontakt til Cafe Axel og beder om lydanlæg, da der er store problemer med lyden. Mulighed for 
tilkøb af frokost-platte. 

  
Spildevandsplan: 
Vi har modtaget spildevandsplan fra Fanø Kommune. Planen er i høring og vi er høringsberettiget. Vi 
udtaler os positivt om planen og bakker op om projektet.  
 
Næste møde tirsdag den 19/11 kl. 16.00. Sted følger. 
 
 


