
 
 

 

Kære medlemmer 
 

Efter en rigtig lang vinter, hvor mange nok har været mere i sommmerhus end sædvanligt, er foråret 
kommet. Samtidig lukker Danmark mere op efter flere måneders Corona nedlukning. Alt tegner til en god 

sæson. Vi må bare håbe, at situationen i landene omkring os bliver sådan, at også lejerne af vores 
sommerhuse kan komme til Fanø. 
I bestyrelsen for Rindby Strand grundejerforening har vi netop haft møde, hvor en lang række forhold blev 

drøftet. 
 

SCT. HANS OG GENERALFORSAMLING 

I den politiske aftale om genåbning pr. 21. april 2021 er der fastlagt en plan for yderligere åbning pr. 11. 
juni, hvor det indendørs forsamlingsforbud hæves til 100 personer, mens det udendørs forsamlingsforbud 

afskaffes helt. Forligspartierne skal mødes før hver ny etape i genåbningsplanen, ligesom de mere konkrete 
forholdsregler ikke er kendt på nuværende tidspunkt. 

Vi håber, at vi kan gennemføre både Sct. Hans bålet og generalforsamlingen, som vi plejer.   
Men planlægningen af Sct. Hans arrangementet kræver god forberedelsestid. Så vi må i bestyrelsen i løbet 

af maj måned tage stilling til, om vi tror, at vi d. 23. juni kan samles op til 1000 mennesker på stranden til 
Sct. Hans bål.  
Hvordan generalforsamlingen afholdes d. 11. juli vender vi tilbage til. 

 
MEDLEMMER 
Tak for gode forslag til hvordan vi bliver flere medlemmer af grundejerforeningen. Og tak til 
ejendomsmæglerne, som er blevet gode til at orientere nye sommerhusejere om vores forening. 
Medlemstallet er nu svagt stigende efter i nogle år at have været tilsvarende faldende. Vi er pt. 821 
medlemmer. 
 

TENNISBANE 
Vores tennisbane trænger kraftigt til en renovering. Det er også rigtig mange år siden, der sidst er 

gennemført en egentlig renovering, så det er ikke luksus at gøre noget ved det. 
Men det er dyrt. Udgiften bliver små 200.000 kr. Bestyrelsen vil til generalforsamlingen have et forslag klar 
til, hvordan vi kan få det finansieret. 

 
VEJE 
Vejene bliver løbende vedligeholdt af vores entreprenør. Senest her op til påske, så de ser pæne ud lige nu. 
Men som vi tidligere har orienteret om, er vedligeholdelsen udfordret af stigende trafik og vandproblemer 
- både grundvand og regnvand. Vi har set på problemområderne sammen med entreprenøren og har 
drøftet mulighederne med kommunens folk. 
Asfaltering af vejene og etablering af regnvandssystemer er ikke muligt. Dels er det uforholdsmæssigt dyrt 

og dels er det jo ikke sådan, vi vil have sommmerhusvejene skal se ud. Vi er nok alle enige om, at grusveje 
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klæder sommerhusområdet bedst. Den bedste løsning er derfor, at sikre mulighed for at vandet kan 
komme væk de stedet, hvor det samler sig ved regnvejr.  
Entreprenøren har fokus på så vidt muligt at give vejene en profil, så vandet kan løbe af vejene. De steder, 
hvor vejene ligger i lavninger, og hvor vandet derfor ikke kan komme væk, må vi se på, om vandet kan 

ledes ind på naboarealer. Og dermed væk fra vejen. Det vil nok involvere nogle af jer medlemmer. 
 
BADESTIER 
Sidste år forsøgte vi at få delt udgiften til vedligeholdelsen af vores badestier op i tre parter. En til 
kommunen, en til os og den sidste til andre interessenter. 
Fanø Kommune besluttede sidste år at bevilge deres trediedel. Og nu begynder vi at få positive til sagn fra 
sommerhusudlejningsbureauerne. Sidste år gav Sol & Strand et engangstilskud. I år har Danibo og Novasol 
givet tilsagn om at bidrage årligt fremover. Danibo med 10.000 kr årligt. Novasol med 4.000 kr årligt.  
Stor tak til dem for hjælpen. Bestyrelsen vil nu tage kontakt igen til øvrige bureauer. 
 
FACEBOOK 
Vores Facebook profil er kommet op og stå. Og mange er inde og se på den. 
Fra bestyrelsens side vil vi tilstræbe at orientere om foreningens tiltag, når det er aktuelt.  
Du kan finde profilen ved at søge på Rindby Strand Grundejerforening. 
 

Til sidst vil bestyrelsen gerne ønske alle et godt forår! 

 
Med venlig hilsen 
Hans Kjær 
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