
Bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening 
søndag d. 18. Oktober 2020 kl. 10 på Fanø Krogaard, Langelinie 11, Nordby. 
  
  
DAGSORDEN 
  

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  
  
2) Konstituering af bestyrelsen 
- Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og ansvarlig for tennisbane og Sct Hans bål. Samt 
fordeling af opgaver iøvrigt.  
Vi forsætter som hidtil med de valgt opgaver fordelt som hidtil.  
  
3) Opfølgning på elektronisk generalforsamling 
- Der kom 2 forespørgsler om tidspunkt mv. Men ingen indsigelser eller forslag iøvrigt. Bestyrelsen er 
dermed genvalgt og Ulla Bækman er valgt som suppleant. Beretning, regnskab og kontingent er ligeledes 
godkendt. 
Generalforsamling gennemført og godkendt elektronisk.  
  
  
4) Opfølgning på referat fra sidste møde 
Referat godkendt og udsendes snarest. Referatet vil også være at finde på hjemmesiden. 
  
5) Status på følgende områder: 
- Veje  
Forsøget med ny støvbekæmpelse er udskudt til 2021. Udfordring på Helmvej med vand konstant på 
samme sted. Problemet er løst i samarbejde med husejere, Fanø Kommune og os. Brinck udbedrer i 
henhold til aftale og problemet skulle være løst.  
  
- Badestier, herunder vedligeholdelse af badesti 6, stier over ny klitrække 
Badestier er ordnet i år efter aftale. I forhold til badesti 6 er det aftalt med Fanø Kommune at vi søger 
Kystdirektoratet om lov til at opdele stiforløbet i 2 med pæle, så den ene side udelukkende bruges til 
ridning og den anden side til fodgængere. Vi afventer svar fra Kystdirektoratet. Udgiften til anlæg søges delt 
mellem Rindby Strand Grundejerforening og Fanø Kommune. Fremtidigt varetages driften af os på lige fod 
med øvrige badestier.  
  
Vedr. nye stier over vådområder har vi modtaget positiv udtalelse fra Esbjerg Kommune. Vi har haft dialog 
med Kystdirektoratet. Ang. Vi fortsætter arbejdet her med.  
  
- Terrasse og bænke 
Intet at bemærke.  
  
- Medlemmer 
817 medlemmer pt. Vi forsøger at få fat på nye husejere ved salg af huse. Marianne er meget aktiv og går 
rundt med foldere.  
Vi ønsker at deltage mere aktivt ved arrangementer og skal have lavet flag med reklame, der kan stå ved de 
forskellige arrangementer. Heidi udarbejder forslag hertil.  
  
  



- Vintersyn 
Intet at bemærke – vi fortsætter som hidtil.  
  
- Tennisbane 
Vi har fået tilbud hjem på udarbejdelse af ny bane, da den gamle er meget slidt og trænger til 
renovering/fornyelse. Der foreslås en vedligeholdelsesaftale med et entreprenørfirma, så den gennemgås 
og tilføres nyt sand hvert år. Gennemførelse af Projektet forudsætter positiv tilkendegivelse på næste 
generalforsamling til den budgetstrategi, som er omtalt i vores kommende strategi. 
  
- Sct. Hans 
Intet at bemærke. 
  
- Økonomi 
Halvårsregnskab er klar ultimo november. Vi følger budget. 
  
- Kommunikation, Facebook mv. 
Nyhedsbrev udsendes efter mødet. HM opdaterer Facebook. 
  
6) Strategi 
- Opfølgning på strategi 2019/20 
Vi har udført stort set samtlige punkter på tidligere strategi.  
  
- Drøftelse af oplæg til strategi 2020/21, jvf. nedenstående oplæg. 
Der tilføjes afsnit om kommunikationsstrategi. 
Strategi udsendes via nyhedsmail og lægges på hjemmesiden.  
  
7) Budget og regnskab 
Regnskabet for sidste år er godkendt. Udkast til budget og langsigtet investering gennemgået og godkendt.  
  
8) Profil på Facebook  
Ny kommunikationsstrategi udarbejdes.  
  
9) Fællesmøde med grundejerforeninger 
Marianne har deltaget i møde med øvrige grundejerforeninger. Orientering herom.  
Punkter gennemgået: 
- Nordsøbadet 
- Trafik og infrastrukturplan fra Fanø Kommune 
- Velkomstmøder for nye sommerhusejere (ej afholdt grundet Corona) 
- Beredskabets mulighed for hjælp i forbindelse med grundvandsstigninger. Man kan låne sandsække.  Det 
er dog at bemærke, at sandsække ingen effekt har, hvis der er tale om grundvandsstigning.  
  
10) Evt.  
Marianne orienterede om en konference vedr. bæredygtig turisme i november. Marianne deltager på 
konferencen. 
 


