Referat af bestyrelsesmøde den 15/11-2021 på Restaurant Sælhunden
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Opfølgning på referat fra sidste møde
Godkendt
3. Stategi for 2021/22
* ”Rindby Strands Venner” – en gruppe af frivillige, som skal stå for aktiviteter i løbet af sommeren.
Bestyrelsen vil komme med forslag til de første aktiviteter, som vi vil forelægge på næste
generalforsamling. Bestyrelsen arbejder videre med projektet, som skal være en del af den nye
strategi. Bestyrelsen kommer med forslag til evt. kontingentstigning til dette formål på næste
generalforsamling.
* Badesti 6
Opdeling af ridesti / vandresti
* Sti over ny klitrække
* Ny helhedsplan for Rindby – Strandpromenade mm.
* Veje – støvproblematik
Hans udarbejder udkast til ny strategi

4. veje
status:
Undersøgelse af muligheden for grus-bump på de veje, hvor der køres for hurtigt. Fanø Bad, RSG og
Fanø Kommune vil arbejde sammen om at udarbejde et papir på, hvad der kan lade sig gøre.
Forsøg med støvbekæmpelse i sommeren 2021
Ifølge Brinck har det fungeret fint med den nye støvbekæmpelse. Der har ikke været mange klager
over støv i sommeren 2021.
Orientering om kontakt til kommunen og entreprenør Brinch om hastighed og støv på især de
gennemgående veje.
5. Badestier
status
Der er afsat 50.000,- til flis til badestier i 2022.
Badesti 6:
Fanø Kommune har søgt Kystdirektoratet om status på projektet omkring opdeling af badesti 6 i

ridesti / gangsti. Grundet travlhed er projektet blevet udskudt igen af Kystdirektoratet. Fanø
Kommune vil rykke dem for en løsning.
Orientering om møde med Fanø Kommune, Fanø Bad og Danmarks Naturfredningsforening om
badestier over ny klitrække. Der var positiv og der blev foreslået 6 forlængelser af de eksisterende
badestier fra badesti 2 til 20. Forslaget forelægges og der søges Esbjerg Kommune og
Kystdirektoratet om dette. Derefter søges fonde om tilskud til projektet. Alt i alt vat der positiv
stemning for projektet.
6. Terrasse og bænke
status:
Intet nyt
7. medlemmer
Status:
pt 808 medlemmer
8. Vintersyn
Status
Første vintersyn i år er gennemført og næste vintersyn er i uge 2.
Huse, hvor der har været ulåste døre eller lys tændt, er blevet kontaktet.
9. Tennisbane
Status
Der er indgået aftale om renovering af tennisbanen i foråret 2022. Vi forventer den nye bane er klar
omkring påske. Der afholdes en lille åbningsreception.
10. Sct. Hans
Status
Intet nyt
11. Økonomi
Status
Anette gennemgik halvårsregnskabet. Vi afventer salg af værdipapirer til betaling af ny tennisbane.
Ellers Intet at bemærke.
12. Orientering om dialogmøde med Fanø Kommune
Marianne og Hans har deltaget i møde med Fanø Kommune 30/9. Hans orienterede herom.
Der kommer ikke yderligere skraldespande på stranden.
13. Helhedsplan for Rindby
Der foreslåes et møde mellem parterne, grundejerforening, udlejningsbureauer, campingpladser,
Købmand og Kommune. Der re afsat 500.000 i Fanø Kommunes budget til planen.

14. Forslag om støtte til Ren Strand med 10 kr. pr. medlem
Fanø Bad har i mange år støttet projektet. Vi foreslår at hvert medlem støtter med kr. 10,- til Ren
Strand. Dette tages ud af det eksisterende kontingent. Det sættes i værk med det samme med start
1/1-2022.
15. Kommunikation
Status
Vi forsætter som aftalt. Hans udarbejder nyhedsbrev til udsendelse.
16. Næste møde
Torsdag den 10/2 kl. 17.15 på Restaurant Sælhunden:
17. Evt.
Invitation til møde i brugerrådet i Naturstyrelsens distrikt Blåvandshuk. Mødet skal handle om,
hvorledes brugerrådene fremover skal organiseres. Naturnationalparker skal ligeledes drøftes.
Marianne deltager i mødet.
Vi drøftede Fanø Vand og PFAS-forurening. Der er taget hånd om sagen og der undersøges om
filtrering med kul-filter mm. Myndighederne tager hånd om problemet.

