
Referat af bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening  
onsdag den 20/1-2021 – Virtuelt møde 

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
  
2) Opfølgning på referat fra sidste møde 
Godkendt. Dog blev mødet som Marianne skulle deltage i aflyst. 
  
3) Veje 
- Status 
Der blev gjort en del ud vejene før jul, men de er allerede igen dårlige, og der er mange huller på grund af den 
megen regn. Der er brugt ca. 250.000 i december. 
  
- Økonomi 
Hans Kjær har lavet et overblik over, hvad der er tilbage på kontiene på de forskellige veje. Måden økonomien kører 
på er ret uoverskuelig og der er stor forskel på saldi på de forskellige konti. 
  
- Differentieret vejbidrag? 
Der foreslåes differentieret betaling fra vej til vej, da der er stor forskel i krav til vedligehold fra vej til vej. Vi afventer 
nyt budget for hver vejkonto fra Brinck, hvorefter der holdes møde med Fanø Kommune om mulige løsninger. 
  
4) Badestier 
- Status 
De fleste badestier ser rigtig fine ud. 
  
- Afgørelse fra Kystdirektoratet om badesti 6 
Ifølge Kystdirektoratet må der ikke rides i klitterne, så der er ikke behov for at opsplitte badesti og ridesti. Det er 
derfor endeligt, at man IKKE må ride på badesti 6. Vi afventer svar fra Fanø Kommune om de vil sætte skilt op med 
”ridning forbudt”.  
  
- Tilbud på genopretning af badesti 6 
RSGF har modtaget tilbud fra Brinck på 32.000,- på opretning af badesti 6. Vi forsøger en dialog for at få prisen 
ned. Efterfølgende skal badesti 6 med under det årlige vedligehold. 
Vi satser på at få projektet udført i foråret inden højsæsonen.  
  
- Badestier over ny klitrække, revideret oplæg 
Fanø Vesterhavsbad er med på idéen. Hans har lavet et nyt udkast – kunne evt. være nye badestier over den nye 
klitrække og ikke nødvendigvis gangbroer, som først forslået. Vi lægger vægt på, der skal være en forbindelse over 
klitrækkerne. Det nye forslag sendes til Fanø Kommune. Vi ønsker et møde med udlejningsbureauerne og erhvervet 
og få deres opbakning inden.  
  
  
5) Terrasse og bænke 
- Status 
OK – intet at bemærke. 
  
6) Medlemmer 
- Status 
Pt 813 medlemmer. Vi udleverer fortsat foldere til nye købere og sender mails.  
Det er status quo med folk der melder ud og nye, der kommer til.  
- indsats for flere medlemmer (forslag om velkomstmail, forsikringsforhold mv.) 
Vi har velkomstmail som Marianne udsender, når hun modtager oplysninger på nye købere fra ejendomsmæglerne.  
Vi vil forsøge at få udlejningsbureauerne til at sende vores folder til husejerne. Marianne gennemgår vores folder og 
tjekker for tilretninger, så den passer bedre til at udlejningsbureauerne kan sende den ud til udlejerne af 
sommerhusene. Heidi tilretter efterfølgende og gør den klar til udsendelse. Herefter får Hans den til kontakten med 
bureauerne. 
  



7) Vintereftersyn 
- Status 
Færdig med 2. runde i uge 3. Marianne har fundet en ny mand til at udføre vintersyn, da en anden har meldt fra. Vi 
kører 3. og sidste runde omkring uge 9. 
  
8) Tennisbane 
- Status 
- Renovering 
Vi afventer generalforsamlings drøftelse om, hvad der skal foretages i denne sag.  
  
9) Sct. Hans 
- Status 
Vi afventer corona-situationen.  
  
10) Økonomi 
- Status 
Halvårsregnskabet er færdigt og ser fint ud. Der kommer stadig nye betalinger ind.  
- Møde med revisor 
Finansieringsplan – møde rykket og skal afholdes i uge 4. 
  
11) Kommunikation 
- Status 
- Oplæg til Kommunikationsstrategi 
Hans forfatter tekst til Facebook og HM lægger ud. Gerne små historier ex. fra bestyrelsesmødet. Vi 
ønsker mere debat på siden og interaktion fra medlemmerne – læg gerne billeder mm. ud.  
Vi nævner Facebook i nyhedsmail og opfordrer til at tilmelde sig siden. 
  
12) Strategi 
- Opfølgning på strategi 2020/21 
Vi er i gang med alle punkter fra strategien.  
  
13) Skovtrolden 
- Drøftelse 
Vi lader sagen ligge og lader kommunen håndtere sagen.  
  
14) Supermiljøstation Store Klit 
- Drøftelse 
Vi har bidraget med vores synspunkter i sagen.  Vi bakker vores medlemmer op i forhold til kommunen.  
  
15) Evt. 
Næste møde 14/4 kl. 17.00 på Restaurant Sælhunden. 
 


