En gang årligt på den anden søndag i juli afholdes
generalforsamling, hvor medlemmerne har mulighed for at
høre, hvad der rører sig i foreningen, samt komme med
forslag til nye tiltag, frembringe problemstillinger og
informationer til øvrige medlemmer. Fanøs borgmester er
inviteret med og informerer om sager, som Fanø Kommune
er involveret i.

RINDBY STRAND GRUNDEJERFORENING
Foreningen har knap 900 medlemmer blandt de ca. 1400
fritidshuse, der er i området. En høj organiseringsgrad blandt
sommerhusejerne er af afgørende betydning for, at
foreningen kan leve op til formålene, så hvis du ikke allerede
er medlem, så bliv det, ‐ og tag din nabo med.
Sammen står vi stærkere og kan få et stærkere og bedre
sommerhusområde til gavn for alle husejere og for alle
sommerhusgæster.
Bliv medlem NU – det koster kun

250 kr. pr. år

Indmeldelse i foreningen sker via vores hjemmeside.

www.rsg‐fanoe.dk
Kontakt på tlf. 5121 3530 eller e‐mail
marikeldorff@gmail.com for yderligere information.

RINDBY STRAND
Grundejerforening
Sammen passer vi på Fanø

Bliv medlem af

Rindby Strand Grundejerforening
‐ og få masser af fordele!
Fanø er en perle. En perle som vi skal passe på og værne om. Ved
at være medlem af grundejerforeningen viser man interesse for
øen og for, at vi får de bedste betingelser for at have sommerhus
på Fanø.
Rindby Strand Grundejerforening er en interesseforening for ejere
af grunde og fritidshuse ved Rindby Strand.
Hvad får jeg ud af at være medlem? Hvad bruger foreningen mine
penge til?

‐ medvirker til gode miljømæssige forhold i lokalområdet.
‐ foretager regelmæssige vintereftersyn af medlemmernes huse.
‐ sørger for at badestierne har en rimelig standard.
‐ har dialog med entreprenøren om vedligeholdelse af visse veje
‐ forhandler med myndigheder i sager af fælles interesse.
‐ afholder Sct. Hans fest på Rindby Strand .
‐ driver tennisbanen ved Rindby Strand.
‐ udsender elektronisk nyhedsbrev flere gange årligt.
‐ har hjemmeside og Facebookside.

