Referat af bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening
d. 31. Maj 2022 kl. 17.15 på Restaurant Sælhunden.
DAGSORDEN
1) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2) Opfølgning på referat fra sidste møde
Intet at bemærke
3) Veje
- Status
Der køres løbende grus på. Stadig udfordring med regn.
- Orientering om mødet med Fanø Kommune d. 4. Marts 2022 om vejkonti
Status er at hver vej kører med sin egen konto. Nogle har overskud og andre har underskud. Vi fastholder
beløbet pr. lodsejer. Dog er der ændringer på følgende veje:
Gøgevej sættes dog ned til kr. 450,Storeklit har underskud så der har man sat gebyret op til kr. 680,- over 2 gange.
Vindgaf sat ned til 300,-.
Vagtbjergvej sættes ned til kr. 450,-.
Søstjernen og Larses Toft sættes op til 600,-.
Hympelvej og Toppen sættes ned til 300,-.
4) Badestier
- Status (badesti 6, ridning på stierne 15-18)
Der er lagt nyt flis på alle badestier. Intet nyt vedr. badesti 6. Reaktioner på Facebook, som vi forsøger at
imødekomme. Sagen ligger stadig hos Kystdirektoratet. Vi opfordrer kraftigt til at Fanø Kommune rykker på
dette problem. Lykkes dette ikke, må sagen tages til højere magter. Sagen drøftes på generalforsamlingen.
Fanø Kommune opsætter ”ridning forbudt”-skilte på stierne 15-18.
- Status om badestier over ny klitrække.
Ansøgning er sendt til Esbjerg Kommune og Kystdirektoratet. Esbjerg Kommune bakker op og forventer
sagen sagsbehandlet færdig inden sommerferien. Der skal dog ligge en lodsejererklæring fra alle de
lodsejere mod vandsiden, da deres grunde går til højeste vandstand. Vi og Fanø Bad tager fat i disse
lodsejere og modtager denne erklæring. Vi mødes med Brink og Fanø Kommune for at aftale det praktiske
forløb og hvordan det kan laves. Der arbejdes fortsat på sagen.
5) Terrasse og bænke
- Status
Intet at bemærke – de er i fin stand.
6) Medlemmer
- Status
818 medlemmer
7) Vintereftersyn
- Status

Intet at bemærke lige pt.
8)Tennisbane
- Status (renovering mv)
Tennisbanen står ny og flot og der er ryddet op omkring hegnet. Virkelig flot arbejde!
Der er fortsat udlejning gennem købmanden. Depositum er hævet til kr. 200,- i et forsøg på at få flere
nøgler tilbage igen. Flere ”glemmer” at aflevere nøglerne efter endt spil.
Abonnement er steget til 700,10) Sct. Hans
- Planlægning af Sct. Hans 2022
Der er styr på musik og bål, båltaler og tilladelser.
Der kommer plakater op forskellige steder på øen. Anette sørger for tryk af sange.
Bestyrelsen mødes kl. 19.30.
Hans Kjær byder velkommen. Båltale kl. 20.00 og bålet tændes 20.30. Der synges til bålet.
- Drøftelse af næste års Sct. Hans (deltager de andre grundejerforeninger? mv.)
Vi ønsker en drøftelse med de to øvrige grundejerforeninger om fremtidigt samarbejde omkring Skt. Hans.
Jan indkalder til mødet.

11) Økonomi
- Status
764 medlemmer har pt. betalt kontingent, og de fleste har betalt via vores betalingsmodul. Dette er meget
tilfredsstillende. Vi har modtaget fra flere udlejningsbureauer til badestierne samt fra Fanø Kommune.
- Budget 2022/23, herunder anlægsbudget
Anlægsbudget gennemgået og dette fremvises på generalforsamlingen.
- Kontingent for næste år
23/24 vi foreslår på generalforsamlingen at det stiger til kr. 350,12) Generalforsamling
- Dagsorden
Den 10/7 kl. 15.00 i Fanø Hallen.
Anette sørger for pc til fremvisning af power point. Husk Forlængerkabel, HDMI mm.
- Indbydelse (medlemmer, Borgmester m.fl.)
Hans laver invitation og Heidi sender ud. Det sendes ud senest 14 dage før.
På valg er Hans, Marianne og Anette. De modtager alle genvalg.
Tanker om ”Rindbys venner” forelægges af Jan.
- Praktisk på stedet (Fanø Hallen)
Jan sørger for øl og vand.
Bestyrelsen spiser sammen bagefter.
13) Helhedsplan for Rindby
- Status på planproces
Fanø Kommune har afsat penge til en helhedsplan.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe. Planen forventes færdig inden årets udgang.
- Idehøring om hotelprojekt (svar fra os)
- Strandpromenade
14) Fællesmøde mellem grundejerforeninger og borgmester/udvalgsformand
- Drøftelse
Bebyggelsesreglementet blev drøftet. Klimatilpasningsplan blev drøftet – denne er ikke godkendt endnu.
Prisstigninger på færgen blev debatteret. Vi afventer referat fra mødet.

15) Forslag fra medlemmer
- Forslag om
•

at forbyde løse katte og hunde
Dette er ikke en opgave for os.

•

opsætning af 3 hjertestartere i sommerhusområdet
Dette er ikke en opgave for os. Vi har bidraget til den, der hænger ved købmanden.

•

håndhævelse af forbud mod skilte fra udlejere
Dette er ikke en opgave for os.

•

Flere bænke
Dette kunne være et emne for ”Rindbys venner”

16) Kommunikation
- Status
Hans laver nyhedsbrev.
Regnskab og indkaldelse til generalforsamling
Dette sendes evt. samlet.
Heidi skal huske at sende SMS til Hans, når hun tagger ham i spørgsmål på Facebook.
17) Opfølgning på strategi 2021/22
Alle opgaver er i gang.
18) Næste møde (i forlængelse af generalforsamlingen)
Den 10/7 efter generalforsamling. Afbud fra Heidi.
19) Evt.
Der oprettes officielle mailadresser, så vi ikke skal benytte vores private.

