RINDBY STRAND GRUNDEJERFORENING
Nyhedsmail – Februar 2022

Sammen passer vi på Fanø

Kære medlemmer
Vi har netop haft møde i bestyrelsen for Rindby Strand Grundejerforening, hvor vi havde en del punkter på
dagsordenen. Det vil vi fortælle lidt om i det følgende.

Badestier
Vi har allerede nu bestilt entreprenør Brinck til at udlægge flis på badestierne i det sene forår, så de er klar til
den kommende sæson. I år bruger vi 50.000 kr. til det.
Badesti 6 er ved at være vores smertensbarn. Kommune, rideklub og vi er enige om, hvordan stien skal
opdeles i to forløb. Et til ridning og et til badesti. Trods gentagne rykkere har vi dog stadig ikke fået svar fra
Kystdirektoratet på den konkrete ansøgning, som for lang tid siden blev sendt til dem. Det er lidt træls, sagt
på jysk.
En forlængelse af nogle af vores badestier over den nye klitrække har længe været på vores ønskeseddel. Det
har vi haft flere møder om med Fanøvesterhavsbad Grundejerforening, Fanø Kommune og Danmarks
Naturfredningsforening. Her er vi nået til enighed om at forlænge badestierne 2, 6, 10, 15 og 20 ud over den
nye klitrække. Om kort tid vil Fanø Kommune sende ansøgning herom til Kystdirektoratet som
klitfredningsmyndighed og Esbjerg Kommune som natura-2000 og §3 myndighed.
Håbet er så med fondsstøtte og bidrag fra parterne at få stierne etableret inden den våde sæson sætter ind til
efteråret.

Vintersyn
Der er nu foretaget 2 vintersyn i denne vinter og det tredie vil snart blive foretaget.
Hvert vintersyn viser indtil flere glemte døre, vinduer og tændte lys. Så der kan ikke være tvivl om
berettigelsen af vintersyn.
Tennisbane
Vi har afgivet ordre til en entreprenør, som skal foretage renoveringen af tennisbanen. Arbejdet vil blive
igangsat, så banen forhåbentlig er klar til brug i påsken, hvor vi påtænker en mindre markering heraf.
Medlemmer
Vi er i skrivende stund 816 medlemmer. I bestyrelsen har vi gerne villet have tallet øget til 900 medlemmer
eller gerne endnu flere. Det har vist sig at være svært trods mange indsatser. Medlemstallet er dog stabilt, og
vi er nok efterhånden derhenne, hvor vi må se i øjnene, at de godt 800 medlemmer er det blivende antal.
Generalforsamling
Generalforsamlingen i 2022 holdes d.10. juli kl. 15 i Fanø Hallen. Bemærk at tidspunktet i år er flyttet.
Med venlig hilsen
Hans Kjær
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