
Bestyrelsesmøde i Rindby Strand Grundejerforening  
d. 22. Februar 2023 kl. 17.00 på Restaurant Spisestuen, Esbjerg 

 
DAGSORDEN 
 

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
2) Opfølgning på referat fra sidste møde 
Godkendt 

 
3) Veje 

- Status  
Der er netop fyldt grus på vejene. Status er OK. 
 

- Vejmøde med Fanø Kommune d. 2. Marts 2023 kl 16 
Hans deltager i mødet. 
 

- Fællesnotat om sommerhusveje  
Møde grundejerforeningerne og Fanø Kommune har godkendt notatet. Der kommer et fællesmøde den 

4/5. Der indkaldes snarest. Der foretages forsøg på nogle veje i Sønderhø, hvor man vil lave målinger før og 
efter. 
 

- Code of Conduct for færdsel på sommerhusveje, jvf. vedhæftede forslag. Når dokumentet er godkendt, 
kan det bruges til at sende ud til diverse interessenter, hjemmesider, sommerhusudlejningsbureauer mm. 
Vi sender ud, når det er godkendt. 

 
Der er klaget over Norlys og måden de efterlader opgravninger på. Fanø Kommune er informeret og har 

taget affære i sagen.  
 
4) Badestier 

- Status 
Brinck er bestilt til at lægge flis på som vi plejer inden Sct. Hans. 
 

Sti ud over ny klitrække – der mangles at høre fra Kystdirektoratet. Vi har rykket Fanø Kommune. Esbjerg 
Kommune er positive for projektet. Så pt intet nyt i sagen. 

 
Badesti 6 – Intet nyt i sagen. 
 

5) Terrasse og bænke 
- Status 

Intet at bemærke. 
 
6) Medlemmer 

- Status 
831 medlemmer pt.  Der kommer flere tyske sommerhusejere, som melder sig ind i foreningen.  
 

7) Vintereftersyn 



- Status 
3. og sidste vintersyn i uge 9.  

 
8)Tennisbane 
- Status  

Banen er vinterlukket og åbner til påske. Vi har mange nøgler der ikke er kommet retur efter sæson. Vi har 
besluttet at skifte låsen og få 50 nye nøgler bestilt. Vi fastholder prisen på leje.  
 

10) Sct. Hans 
- Planlægning af Sct. Hans 2023 

Grøndal Grundejerforening vil gerne være med igen i år. Vi gentager succesen og arrangementet starter kl. 
20.00. Borgmester Frank Jensen holder årets båltale. Vi booker samme musikere, som vi plejer.  
 

11) Økonomi 
- Status 
Intet at bemærke.  

 
12) Generalforsamling 2023 

Søndag den 9/7-2023 kl. 10.00 
Fanø Hallen er bestilt og Borgmester Frank Jensen er inviteret. 
- drøftelse af dagsorden 

Kommer på næste møde. 
- emne til suppleant.  
 

Heidi og Jan er på valg. Heidi fratræder bestyrelsen. 
 

13) Helhedsplan for Rindby 
- Status  
Planen har været på byrådsmødet. Projektet kommer i offentlig høring i 4 uger.  

- Høringssvar fra RSG. RSG er fortaler for projektet og er positiv overfor 2 etagers hotelbyggeri.  
 

14) Kommunikation 
- Status 
Hans laver nyhedsbrev, som sendes ud snarest. 

- Opdatering af hjemmeside 
RETTELSER: 
Under bestyrelsen – slet strategi – og skriv – vi arbejder med helhedsplan. 

Under veje: Vi varetager dialogen med entreprenør 
OK-rettet 

 
15) Næste møde  
- 8. Juni 2023 kl. 17.30 på Restaurant Sælhunden 

 
16) Evt.  
 


