Referat af bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening
d. 10. Februar 2022 kl. 17.15 på Restaurant Sælhunden.
DAGSORDEN
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2) Opfølgning på referat fra sidste møde
Godkendt
3) Veje
- Status
Det våde vejr gør, at der jævnligt er problemer med vand. Brinck indkøber ny maskine så der kan skrabes af
med top i midten, så vandet kan løbe af. Vi holder løbende fokus på området.
- Møde med Fanø Kommune d. 4. Marts 2022 om vejkonti
Flere veje har store summer stående og andre er i underskud. Hvis ikke pengene bruges, anbefales at
brugerbeløbet sættes ned.
4) Badestier
- Status (badesti 6, ridning på stier, vedligehold 2022)
Vi afventer stadig myndighedsgodkendelsen inden arbejdet kan opstartes. Der er rykket for svar.
Ridning på badestier ødelægger badestierne. Man bør overveje at opsætte skilte med ridning forbudt.
Bestyrelsen henstiller til at ændre skiltene til de røde træpæle med nye skilte, som ses andre steder på øen.
Sagen drøftes med Fanø Kommune.
Der er afsat kr. 50.000,- i budgettet til vedligehold af badestier.
- Ansøgning til Kystdirektoratet og Esbjerg Kommune om badestier over ny klitrække.
Der arbejdes videre med sagen. Der arbejdes på en løsning med sand og skaller, så man tørskoet kan
komme ned til vandet over de nye klitrækker.

5) Terrasse og bænke
- Status
Intet at bemærke
6) Medlemmer
- Status
816 medlemmer pr.01.02.2022.
7) Vintereftersyn
- Status
3. syn i denne sæson afholdes i uge 9.
8) Naturstyrelsens brugerråd
- Fremtidig organisering
Miljøministeriet ønsker brugerrådene nedlagt. Der arbejdes på at bevare dem – dog i en ny form. Vi
afventer og bakker op om en bevaring.

9) Tennisbane
- Status (renovering, åbning mv)
Vi håber på at være klar omkring påsken. Vi arbejder på en lille ”happening”. Mere info følger.
Jan undersøger pris på beskæring af omkringliggende beplantning.
10) Sct. Hans
- Status
Vi arbejder på at få arrangementet op at stå igen i år.
11) Fortsat drøftelse af “Rindby Strands venner”
- forslag til aktiviteter (Sct. Hans bål måske én mulighed)
Forslag til at lave en idé-gruppe til generalforsamlingen for at starte det hele op.
Det vil komme som ”indkommet forslag” til generalforsamling med en seddel til opskrivning af mulige
deltagere i gruppen. Heidi og Jan melder sig til at deltage i en sådan idé-gruppe.
- evt. forslag om kontingent stigning hertil
Drøftes på generalforsamlingen.
12) Økonomi
- Status
Vi har god likviditet og der er penge nok til at kunne afregne ny tennisbane kontant og dermed lade
værdipapirer stå uberørt. For også at undgå at betale negative renter på indestående.
- Budget 2022/23, herunder anlægsbudget
Hans og Anette drøfter rettelser til anlægsbudget og fremsender til Heidi.
Herefter tilrettes budgettet i regnskabet.
- Midler til renovering af tennisbane
Vi har likvide midler nok til at afregne ny tennisbane.
13) Kommunikation
- Status
Hans laver nyhedsbrev snarest
14) Opfølgning på strategi 2021/22
Intet at bemærke
15) Næste møde (bl. a. planlægning af generalforsamling)
31/5-2022 kl. 17.15 på Restaurant Sælhunden.

16) Evt.
Hans informerede om at vi har fået vandproblemer på veje/områder med i klimatilpasningsplan.

