
Bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening tirsdag d. 9. Juni 2020 kl. 17.00 på Restaurant Sælhunden (1. 
Sal) i Ribe. 
 
 DAGSORDEN 
  
1. Godkendelse af dagsorden. 
Godkendt 
  
2. Opfølgning på referat fra sidste møde. 
Referat godkendt  
  
3. Status på følgende områder: 
- Veje, forsøg med nyt støvbekæmpelsesmiddel (Hans) 
Det er besluttet at benytte produktet MG Kombi som forsøg  – et saltprodukt, der benyttes til støvbekæmpelse. Vi 
benytter det på Store Klit og Gøgevej. Der er ikke bemærkninger til anvendelsen fra hverken Fanø eller Esbjerg 
Kommune.  
 
- Badestier, herunder vedligehold af badesti 6  (Hans) 
Vi har modtaget bidrag fra Fanø Kommune. Badesti 6 skal som udgangspunkt vedligeholdes ligesom de øvrige 
badestier af RSG. Udfordringen er, at den også benyttes som ridesti og derfor er svær at vedligeholde. En løsning 
kunne være at adskille ridesti og badesti. Dette skal godkendes af kystdirektoratet. Det vil dog koste ca. 50.000,- i 
anlæg. Og 2-3.000 yderligere i årlig drift. 
 Vi undersøger mulighederne teknisk og myndighedsmæssigt samt finansiering (evt. fra vores kassebeholdning) og 
informerer herom på generalforsamlingen. 
 
- Terasse og bænke (Hans) 
Bænke er hævet, så de igen er fri for sand. Terrasser ok. 
 
- Medlemmer, status på kampagne for nye medlemmer (Marianne) 
Vi har forøget antallet med 10 nye husejere – nu har vi 807 medlemmer.  
Vi skal deltage på infomøde som Fanø Kommune holder for nye sommerhusejere. Andre muligheder for hvervning af 
flere medlemmer blev drøftet. Spørgsmålet tages op på fællesmøde med Fanøbad grundejerforening. Vi skal gøre 
mere opmærksom på nytten af medlemskab af RSG. Bl. A. ved at lave Facebook profil. Drøftes videre på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
- Vintersyn (Marianne) 
Intet nyt 
  
- Tennisbane (Jan) 
Banen er fejet og klar til udlejning. Købmanden er begyndt at udleje ketcher. Bænken på banen vedligeholdes i løbet 
af sommeren. Dugen/underlaget er meget ujævnt og vi har modtaget klager derpå. Vi undersøger priser på nyt 
underlag. Jan undersøger muligheden for MobilePay. 
 
- Sct. Hans (Jan) 
Aflyst i 2020 grundet Corona. 
  
- Økonomi (Anette) 
Regnskabet er godkendt og underskrevet. Årsregnskabet lægges på hjemmesiden og udsendes sammen med 
indkaldelse til generalforsamling ultimo august.  
  
  
- Kommunikation - Nyhedsbrev, hjemmeside, google henvisning mv. (Heidi) 
Heidi opretter Facebook side og gør alle bestyrelsesmedlemmer til administratorer. Jan laver udkast til regelsæt 
hertil. Indtil videre er det kun bestyrelsens meddelelser ved formanden, som sættes på Facebook. 
  
4. Strategi 2019/20 
- opfølgning – vi er godt i mål med vores strategi for 2019/20 



- ny strategi – drøftes på generalforsamling, hvor vi vil bede om forslag til ny strategi, som udarbejdes på 
bestyrelsesmøde sidst på året. 
  
5. Budget og regnskab 
Gennemgået. 
  
6. Næste generalforsamling 
- Sted (lydproblemer mv.) Heidi medbringer lydanlæg og mikrofon. 
- Dagsorden 
- Ny suppleant 
- Indkaldelse ved nyhedsbrev 
  
7. Sti over nye klitter 
Vi laver oplæg til, hvad forslaget kan gå ud på med det for øje på et senere tidspunkt at holde møde med Fanø 
Kommune om muligheden for sti over nye klitter.  
  
8. fællesmøde grundejerforeninger/Fanø Kommune 
Hans har ikke mulighed for deltagelse. Marianne deltager på mødet.  
  
9. Møde med grundejerforeninger, campingpladser og udlejningsbureauer 
Mødes afholdes enten i efteråret eller forår 2021.  
  
10. Evt. 
  
Næste møde medio september. 
 


