
 
 

 

Kære medlemmer 
 

Så er der tid til et nyhedsbrev og et lidt forsinket godt nytår til alle. 
Den trælse Corona virus bliver ved med at præge vores dagligdag. På Fanø mangler de tyske turister. Men 

det betyder så til gengæld ekstraordinært mange besøg af danskere og vel især sommerhusejere, hvor 
flere har hjemmearbejdsplads i deres sommerhus. 
Vores bestyrelsesmøder foregår virtuelt som så mange andre møder i Danmark. Også det sidste, som vi 

havde i onsdags i sidste uge, hvor vi blandt andet drøftede følgende forhold: 
 

VEJE 
Den megen regn er en udfordring for vedligeholdelsen af de mange private fællesveje i Rindby, hvor 
grundejerforeningen varetager dialogen med entreprenøren for hovedparten af vejene. I december fik alle 

vejene en overhaling med nyudlægning af grus. Men allerede nu er de igen fuld af huller.  
Entreprenøren tager fat på vejene igen her inden vinterferien. 

Ud over nedbøren må vi også konstatere, at sommerhusene nu benyttes mere om vinteren end tidligere, 
hvilket også medvirker til sliddet i de våde perioder, som er de værste for grusvejene. 

Et af de største problemer er, at vandet flere steder ikke kan komme væk fra vejene. Det vil mange steder 
kunne løses, hvis vi grundejere er villige til at “modtage” vandet. Men selvfølgelig ikke i indkørsler mv.  
Bestyrelsen vil sammen med kommunen og entreprenøren arbejde for, at vejene er i bedst mulig stand. 

 
BADESTI 6 
Badestien har ikke tidligere været vedligeholdt med flis og halm som de andre badestier i vores 
sommerhusområde. Udfordringen har været, at stien benyttes af ryttere, hvis heste “river” stien op, så det 
ville være uforholdsmæssigt kostbart at udlægge flis mv. 
For at finde en løsning har vi været i kontakt med Kystdirektoratet, som efter en længerevarende dialog 
meddelte, at loven slet ikke tillader ridning i klitter. Vi har derfor bedt Fanø Kommune om at opsætte et 

skilt med “Ridning forbudt”. Vi indhenter nu tilbud på at få badestien gjort klar til at få udlagt flis her i 
denne sæson. 

 
BADESTIER OVER DEN NYE KLITRÆKKE 
Den nye klitrække, som tidligere blev diskuteret meget, er kommet for at blive. Men det er vanskeligt i især 

de våde perioder at komme tørskoet frem til stranden, hvis ikke man er iført endda meget fornuftigt 
fodtøj. Bestyrelsen er derfor ved sammen med Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening at se på, hvordan 

der kan etableres en 2-3 velplacerede badestier over klitrækken. 
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Sammen passer vi på Fanø 

 



MEDLEMMER 
Vi er i skrivende stund 813 medlemmer i vores grundejerforening. Det er mange. Men der er et 
forbedringspotentiale, når man tænker på, at der er ca. 1400 sommerhuse i Rindby Strand området.  
Vi har delt “hverve”-foldere ud, fået ejendomsmæglere til at gøre opmærksom på foreningen, lavet 

Facebook side osv.  Det har gjort, at vi kan fastholde medlemstallet. Men hvordan får vi det til at stige?  
Hvis du har gode forslag, hører vi gerne. Og hvis du kan få din sommerhusnabo til at melde sig ind, vil det 
også være fint. 
 
TENNISBANE 
Vores tennisbane er løbende vedligeholdt gennem mange år. Men nu er en egentlig renovering nødvendig. 
Det vil koste ca. 190.000 kr.  
På den kommende generalforsamling vil bestyrelsen komme med forslag til finansiering. 
 
Med venlig hilsen 
 
Hans Kjær 
Bestyrelsesformand 
 
 
 


