
 
 
 
FORORD 
Efter en rigtig lang efterårslignende vinter nærmer vi os nu foråret. I skrivende stund skinner solen fra en dejlig blå 
himmel, og alt spirer frem. Lidt tidligt ganske vist - og man kan gøre sig mange overvejelser om klimaændringer. 
Det samme gælder i forhold til de ekstraordinært store regnmængder i især den vestlige del af Danmark og dermed 
også på Fanø.  Mange sommerhusejere har i de seneste uger fået “havudsigt”, og enkelte har fået grundvandet tæt 
på deres sommerhuse. Det er forhold, som grundejerforeningens bestyrelse vil tage op over for Fanø Kommune. 
Vi i bestyrelsen ser frem til, at sommerhussæsonen nu for alvor kommer i gang igen, og vil ønske alle et rigtigt godt 
forår. 
 
Hans Kjær  
Formand 
 
STRATEGI 2019/20 
I sidste nyhedsbrev fortalte vi om, at bestyrelsen vil målrette indsatsen frem til næste generalforsamling med en 
strategi med mål og indsatser, når vi taler om veje, badestier, terrasse og bænke, medlemmer, tennisbane, økonomi 
og kommunikation. Vi er kommet langt med at gennemføre indsatserne og vil forhåbentlig på generalforsamlingen 
kunne fortælle jer, at stort set alle indsatser er gennemført. Det vil vi glæde os til at få drøftet nærmere med jer - og 
ikke mindst få input til strategien for 2020/21. 
 
MEDLEMMER 
Der har desværre været et mindre fald i antallet af medlemmer. Mange sommerhuse bliver solgt for tiden på Fanø. 
Det er selvfølgelig godt, at der er kommet gang i det marked igen. Bagsiden er, at det ikke er alle nye 
sommerhusejere, som melder sig ind i foreningen. Så der er al mulig grund til at gøre en indsats for at tiltrække nye 
medlemmer. 
 
Vi har nu i bestyrelsen fået lavet folderen om, hvorfor sommerhusejere i Rindby bør være medlem af 
grundejerforeningen. Om hvad man får ud af et medlemskab. Folderen vil bestyrelsen søndag d. 5. april 2020 dele 
rundt til de sommerhuse, hvor ejeren ikke er medlem af vores forening. Du kan se folderen på hjemmesiden. Kender 
du nogle naboer ved jeres sommerhus, som ikke er medlem, så vil det som nævnt i sidste nyhedsbrev være godt 
med en opfordring til medlemskab! 
 
BADESTIER 
Vi søgte Fanø Kommune om et engagement i vedligeholdelsen af badestierne. Helt konkret om at dække en 
tredjedel af udgiften. Kommunens ENT-udvalg har på deres sidste møde besluttet at imødekomme ansøgningen, 
hvilket vi er meget taknemmelige for. Det er et flot signal fra kommunen. Også at kommunen i den udsendte 
pressemeddelelse anerkender sommerhusejernes betydning for kommunen og ikke mindst, at vi bidrager væsentligt 
til indtægtsgrundlaget for kommunen. 
 
Vi er for tiden i dialog med sommerhusudlejningsbureauer og campingpladser om deres hjælp til den anden 
tredjedel af udgiften. Hvor det ender, ved vi ikke, men dialogen er absolut positiv. 
Den sidste tredjedel tager vi selv sammen med den del, som vi måske ikke får fra campingpladser mv.  
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Sammen passer vi på Fanø 
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VEJE 
Her er der ikke så meget nyt. Den megen vand de sidste mange måneder gør stadig, at der er mange huller på vejene 
og, at der flere steder står blankt vand. Entreprenøren satte ind før jul, hvor der var helt særlige problemer.  
Men der bliver for alvor taget fat på vejene, inden sæsonen starter igen. 
 
VINTEREFTERSYN 
Marianne Keldorffs lille hold, som sørger for eftersynet, har igen været på vintereftersyn for at se efter ulåste døre, 
åbne vinduer osv. De pågældende sommerhusejere blev kontaktet direkte herom. Alle vi andre har fået meddelelse 
om, at der ikke var noget at komme efter ved vintereftersynet. Flere af jer har på gåture i sommerhusområdet 
konstaterer vandproblemer, ikke lukkede vinduer osv. og har kontaktet bestyrelsen herom, så vi har kunnet 
underrette de pågældende sommerhusejere. Det er dejligt, at der på den måde vises fælles ansvar for området. Tak 
for det til de, som har ringet til os herom. 
 
FANØVESTERHAVSBAD GRUNDEJERFORENING  
Vi har fået et rigtigt godt samarbejde med den nye bestyrelse for Fanøvesterhavsbad Grundejerforening. Indtil 
videre på formandsniveau, hvilket styrker os i dialogen med kommunen, sommerhusudlejningsbureauer mv.  
For at udbygge det har vi aftalt et møde d. 9. april mellem de to grundejerforeningers bestyrelser, hvor der vil blive 
sat fokus på erfaringsudveksling. 
 
SCT. HANS 
Traditionen tro bliver der arrangeret Sct. Hans bål på Rindby Strand ved nedkørslen. Borgmester Sofie Valbjørn har 
sagt ja til at holde båltalen, og der vil være musik til de flotte midsommer sange.  
 
Sæt kryds i kalenderen for Sct. Hans aften på Rindby Strand! 
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