
Referat af bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening 
Onsdag den 14/4-2021 (virtuelt møde) 

 
DAGSORDEN 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2) Opfølgning på referat fra sidste møde 

Godkendt 

 
3) Veje 

- Status 
pga. meget regn har der været store problemer.  Der skulle være styr på det nu og skaderne er oprettet. 
 

- Møde d. 19. April 2021 med Rasmus Brinck og Fanø Kommune om vedligeholdelse og    differentieret 
vejbidrag. 
Mødet afholdes og vi afventer, om der sker mere i sagen.  

 
4) Badestier 

- Status 
Stierne ser fine ud – man kan se, at vi har brugt extra penge på denne post. Flisen ligger fint på stierne.  
 

- Forslag om 50.000 kr til vedligeholdelse i 2021 
Dette fastholdes og godkendes af bestyrelsen. 
 

- Tilbagemelding fra udlejningsbureauer og campingpladser om evt. støtte 
Mødet angående dette har været udsat flere gange og bestyrelsen har i stedet kontaktet 

udlejningsbureauerne pr. brev. Vi forespørger til en 3-deling af udgifterne. Fanø Kommune, 
Campingpladser/udlejningsbureauer, RSG. Danibo har givet tilsagn om tilskud på 10.000,- pr. år. Novasol 
har givet tilsagn om 4.000,- årligt. Vi mangler stadig at kontakte de øvrige udlejningsbureauer. Fanø 

Kommune har allerede givet 1/3 første gang i 2020. 
 
- Møde d. 19. April 2021 med Fanø Kommune, Fanø Rideklub og Bjarne Brinck om              badesti 6 

 
- Badestier over ny klitrække 

Begge grundejerfoeninger og erhvervet er enige i, at det vil være en god idé med en løsning. Vi ønsker at 
afholde møde med Fanø Kommune angående dette og derefter evt. nedsætte en arbejdsgruppe, der kan 
tage sig af denne opgave.  

 
5) Terrasse og bænke 

- Status 
OK 
 

6) Medlemmer 
- Status 
818 medlemmer dd. Der kommer så småt flere og flere med.  Det skyldes alle de mange hus-handler. Altså 

har vi brutto flere nye medlemmer. Ejendomsmæglerne er flinke til at sende mail ud med vores folder.   
 



- indsats for flere medlemmer  
Evt. lave en større plakat, der kunne hænge udendørs ved købmanden. Heidi og Marianne aftaler nærmere.  

Evt. lave flag, der kan stå ved arrangement o. lign. Marianne undersøger pris hos casagrafica.dk 
 
7) Vintereftersyn 

- Status 
Vi blev færdige i uge 9 – HM ret på hjemmeside. Første runde i uge 45. 
 

8) Tennisbane 
- Status 

Banen er åbnet for sæsonen. Vi har modtaget en klage over banens stand. Banen trænger alvorligt til 
renovering. Der er ikke gjort noget ved banen i mange år.  
- Renovering 

Vi afventer generalforsamling og hører, om der kan gives tilsagn til renovering af banen.  Om muligt så den 
er klar til forår 2022.  
 

9) Sct. Hans 
- Status 

- Afholdelse af Sct. Hans 2021? 
Grundet corona-situationen ser vi os nødsaget til igen i år at aflyse, da vi ikke kender forsamlingsforbudet 
endnu.  

 
10) Økonomi 
- Status 

Regnskab afleveres til revisor primo maj.  
- Investeringsbudget 

Gennemgåes på generalforsamling 
 
11) Kommunikation 

- Status 
Hans udfærdiger nyhedsmail, som udsendes snarest.  

Husk at lægge ting op på Facebook – gerne aktuelt.  
 
12) Strategi 

- Opfølgning på strategi 2020/21 
Vi følger strategien og har stort set opfyldt alle punkter. 
 

13) Generalforsamling 2021 
- Form og sted 

Vi afventer restriktionerne og håber at kunne mødes fysisk i år. Kan vi være på Rødgård Camping? 
Afstandskrav?  
 

- På valg er Jan og Heidi, samt suppleant  
De modtager begge genvalg. 
- Dagsordenspunkter 

 
14) Møde d. 15. April 2021 mellem grundejerforeninger og Fanø Kommune 

- gennemgang af dagsorden 
Hans og Marianne deltager i mødet 
 



15) Næste møde 
Efter generalforsmaling 11/7 

 
16) Evt. 
 


