
 
 

 

Kære medlemmer 

Vi er i bestyrelsen glade for at kunne indkalde til en helt normal og Coronafri generalforsamling i Rindby 
Strand Grundejerforening 

Søndag d. 10. juli 2022 kl. 15.00  
i den store sal i Fanø Hallen, Stadionvej 13, Nordby, 6720 Fanø  
(BEMÆRK TIDSPUNKT!). 

Dagsorden i henhold til vedtægter: 

1) Valg af dirigent  

2) Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse  

4) Fastsættelse af næste års kontingent  

5) Behandling af indkomne forslag 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  

7) Eventuelt 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til undertegnede senest 7 dage før 

generalforsamlingen. 

 

Vi glæder os i bestyrelsen til i formandens beretning at kunne fortælle lidt mere om de spændende ting, som 

er sket siden sidst. 

 

Tennisbanen er blevet færdig renoveret og fremstår nu næsten som ny. Nøgler hertil kan købes ved 

købmanden i Rindby. 

 

Badestierne har fået udlagt flis, så de nu er fremkommelige her op til sæsonen. Udgiften for os er 50.000 kr, 

som er mange penge for en forening som vores. Det er derfor glædeligt, at vi får hjælp hertil fra kommunen 

og erhvervslivet på øen. Kommunen har bidraget med 23.000 kr, Danibo med 10.000 kr, 

ligesom Novasol, Admiral Strand og Sol og Strand hver har bidraget med 4.000 kr.  

Penge som vi får årligt sammen med Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening, hvor vores andel er 50/65.  
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Sammen passer vi på Fanø 

 



Vores ønske om at få visse badestier forlænget ud over den nye klitrække skrider godt frem. 

Sammen med Fanø Vesterhavsbad og Fanø kommune har vi ansøgt Esbjerg Kommune som naturmyndighed 

og Kystdirektoratet som klitfredningsmyndighed om de fornødne tilladelser. 

 

Helhedsplanen for Rindby er ved at komme i gang. Der er udarbejdet et kommisorium, hvor 

grundejerforeningen får et medlem i den nedsatte styregruppe.  

Et spændende arbejde, hvis vigtighed understreges af udmeldingerne om et hotelprojekt i centerområdet, 

hvor der idag er bl. a. købmand og campingplads. 

 

Endelig er der grundlag for at nævne Sct. Hans Bålet, som efter 2 års fravær kan holdes i år. 23. Juni 2022 

kl. 20.00 på stranden ved nedkørslen i Rindby. 

 

Efter generalforsamlingen kan du tale med repræsentanter fra bestyrelsen om ideen om  “Rindby Strands 

venner”, hvis du er interesseret i frivilligt arbejde med at skabe aktiviteter i Rindby. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Hans Kjær 

Formand for Bestyrelsen 

Rindby Strand Grundejerforening 

 


