
Referat af bestyrelsesmøde i  

Rindby Strand Grundejerforening  

d. 30. 11. 2022 kl. 17.15 på Restaurant Sælhunden. 
 
DAGSORDEN 

 
1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 
2) Opfølgning på referat fra sidste møde 

Vi mangler en suppleant i bestyrelsen når Ulla indtræder i stedet for Heidi. Vi afsøger mulighederne. 
 
3) Veje 

- Status 
Forslag: 

1. Code of Conduct med opførsel på veje 
2. Chikaner – test på enkelte veje for at se om det virker. 
 

- Fællesnotat om sommerhusveje (indsatser: Code of conduct, forsøg med chikaner) 
 

4) Badestier 
- Status  
Badesti 6: 

Sagen ligger stille, da lodsejer er imod projektet.  
 
Badesti udover ny klitrække: 

Fanø Kommune vil spørge lodsejere hurtigst muligt om godkendelse til projektet. Der arbejdes fortsat med 
projektet. 

 
- Bestilling af vedligehold 2023 
Vi bestiller vedligehold at badestier med flis som altid. Flis lægges ud omkring maj-måned. 

 
5) Terrasse og bænke 
- Status 

Intet at bemærke. 
 

6) Medlemmer 
- Status 
830 medlemmer 

 
7) Vintereftersyn 
- Status 

Næste gang er i uge 2.  
 

8)Tennisbane 
- Status  
Den nye tennisbane har være en kæmpe succes. Den er lukket ned for vinteren. Nettet pilles ned og 

kommer op igen til foråret.  
 



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

Fanø Bad har givet tilsagn om deltagelse i 2023. Vi afventer Grøndal. Vi fortsætter med at arrangere 
aftenen.  
 

11) Økonomi 
- Status 
Det er besluttet at når tiden er gunstig, så sælges alle obligationer, som pt har en dagsværdig kr. 334.895, - 

 
- Halvårsregnskab 

Anette gennemgik saldoopgørelse. Intet at bemærke.  
 
12) Generalforsamling 2023 

- Indledende drøftelse 
Sted: Fanø Hallen 
Dato: Søndag den 9/7-2023 

Tidspunkt: 10.00 
 

13) Helhedsplan for Rindby 
- Status  
Hans informerede om status. Der kommer senere en offentlighedsfase. Sagen drøftes på temamøde i 

byrådet den 19/12-2022. Vi henstiller til at der arbejdes videre med forslag der omhandler 2-etagers hotel-
byggeri.  
 

- Videre forløb 
 

14) Fællesmøde 3. Nov. 2022 mellem grundejerforeninger og borgmester/udvalgsformand 
- Orientering 
Hans og Marianne deltog i mødet. Referatet fremsendes. 

 
15) Kommunikation 

- Status 
Vi har fået ny hjemmeside, hvor det nu er nemmere at tilmelde sig til foreningen. 
Følgende ændres: 

Under kontakt: 
Her skrives alle bestyrelsesmedlemmer med ansvarsområder, telefon, mail mm.  
 

Under bestyrelse: 
Her skrives kun navne, adresser 

 
Opfordring til at vi alle ligger på Facebook. 
 

Hans laver nyhedsbrev, som sendes ud inden jul. 
 
16) Opfølgning på strategi 2022/23 

Intet at bemærke. 
 

17) Næste møde  
22/2-2023 kl. 17.00 på Sands Restaurant, Esbjerg 
17/5-2023 kl. 17.00 – sted aftales senere. 



 
18) Evt.  


