Referat af bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening

tirsdag d. 3. Marts 2020 kl. 17.30 på Restaurant Sælhunden (1. Sal) i Ribe.

DAGSORDEN
1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde.
OK godkendt
3. Status på følgende områder:
- Veje (Hans)
Der gøres ikke mere ved vejene før vejret har ændret sig. Med mindre vi hører andet.
- Badestier - Bidrag fra Fanø Kommune og andre, (Hans)
Fanø Kommune giver et tilskud på kr. 23.000 til vedligehold af badestier. Det er godkendt, at vi
benytter flis på badestierne. Beløbet fordeles mellem de to grundejerforeninger i samme forhold,
som der betales i dag fra hver forening. Rindby Strand Grundejerforening fakturerer Fanø
Kommune det fulde beløb og videresender Fanø Bad grundejerforening deres andel. Der er
yderligere søgt tilskud fra Sommerhusudlejningsbureauerne samt fra campingpladserne. Der
afholdes et møde med campingpladserne om dette i forhold til tilsagn, beløbsstørrelse osv. Der er
endnu ikke afklaring på det totale beløb, der kan ydes fra anden part.
- Terrasse og bænke, Bænke ved badestier (Hans)
Terrassen ser fint ud og bænkene ligeså. Vi ønsker os en gangbro fra klitterne og ud til havet, så
man kan gå tørskoet ud til havet. Forslaget forelægges Fanø Kommune.
- Medlemmer - Hvervefolder, Planlægning af påskearrangement, Fælles folder med FanøBad
(Marianne)
Pt. 796 medlemmer – vi har mistet 30 medlemmer på et halvt år pga. hus-handler og vi har
udfordringer med at få fat i de nye hus-ejere.Vi har igangsat en hvervekampagne med nye foldere,
som bringes ud i påskedagene.
- Vintersyn (Marianne)
Sidste vintersyn gennemført for sæson 19/20.
- Tennisbane - Driftsudgifter (Jan)
Tennisbanen klargøres omkring påske, så den er klar til sæson. Der er nu udfærdiget en nøgleblanket, som man skal udfylde og aflevere til Købmanden, så vi ved, hvem vi har udlånt nøglerne
til. Dette giver også et dokument for indbetalingerne for leje af banen til regnskabet.
- Sct. Hans, Planlægning (Jan)
Der er indgået aftaler med alle interessenter. Vi har fået tilladelse til bål. Størrelse på bålet i henhold
til beløbsstørrelse, hvad der er afsat i budgettet. Vi står selv for tænding af bålet.

Jan laver nyt sanghæfte. Jan laver opslag/plakater samt opretter begivenheden på diverse
Facebooksider. Heksen laves på Nordby Skole.
- Økonomi (Anette)
Nyt budget gennemgået og tilrettet. Vi budgetterer med 100 nye medlemmer i vores nye
hvervekampagne.
- Kommunikation - Nyhedsbrev, hjemmeside, google henvisning mv. (Heidi)
Forårsnyhedsmail ud i april.
Indkaldelse til generalforsamling i juni (afholdes den 12/7) + invitation til Sct. Hans
4. Opfølgning på indsatser i Strategi 2019/20
Se punkter herover.
Vi arbejder på sagen omkring ønske om gangbro over stranden til havet.
Der arbejdes på øvrige punkter, som endnu ikke er på plads.

5. Budget
Anette og Hans vil ud fra drøftelserne om budgetforudsætninger lave et udkast til budget, som
vi sender ud til godkendelse i bestyrelsen.

6. Næste generalforsamling
- Sted (lydproblemer mv.)
Vi fastholder Café Axel. Vi skal have lyd-anlæg.
- Dagsorden
Som hidtil.
Punkter fastsættes på næste bestyrelsesmøde.
- Ny suppleant
Der skal vælges en ny suppleant, da Carsten Schlein har trukket sig fra posten.
- Indkaldelse ved nyhedsbrev?
Ja – Heidi udfærdiger og sender ud medio juni.
Hans undersøger, hvem vi kan få ud og holde et oplæg vedr. ny strandpromenade i Rindby Strand.
6. Status på projekt Strandpromenade
Der afholdes et møde vedr. dette. RSG er positiv stemte for projektet.

7. Punkter til næste fællesmøde grundejerforeninger/Fanø Kommune
Hans og Marianne deltager og laver dagsorden.

8. Evt.
9/4 kl. 11.00 Fællesmøde med RGS og Fanø Bad grundejerforening.

