
 
 

CORONA KRISEN 
Corona krisen har sat sit præg på vores hverdag og også brugen af vores sommerhuse. 
Udlejningen er gået næsten i stå på grund af de lukkede grænser. Men for manges vedkommende benyttes 
sommerhuset så til gengæld i langt højere grad af ejerne selv. 
For bestyrelsen har Corona krisen også sat sit præg på arbejdet. Møder med kommunen, de øvrige 
grundejerforeninger og andre aflyses, og det meste må foregå virtuelt. 
Men alligevel er der et par ting, som i medlemmer bør være orienteret om. 
 
God sommer til alle! 
 
Med venlig hilsen 
Hans Kjær 
Formand  
 
 
SOL OG STRAND 
Vi har sammen med Fanøvesterhavsbad Grundejerforening søgt udlejningsbureauet Sol og Strand om 
10.000 kr. til vedligeholdelsen af badestier i den pulje, som de kalder “Sol og Strands lokale håndsrækning”. 
Vi har fået en finaleplads, hvorefter det er de lokale sommerhusejere, der udlejer gennem bureauet, som 
stemmer om, hvem der skal have hovedpræmien. Og dermed måske lidt flere penge. 
Vi har lavet en kort video om projektet, som vil ligge til grund for afstemningen. 
Det vil være kærkomment med den ekstra hjælp til vedligeholdelsen, hvor der i år er ekstra udgifter til at 
sikre en optimal vedligeholdelse (selvfølgelig inden for det samlede budgets rammer). 
 
FLERE MEDLEMMER 
Bestyrelsen skulle op til påsken have omdelt den udarbejdede folder om fordelene ved at være medlem af 
grundejerforeningen til de sommerhusejere, som ikke allerede er medlem. Men Corona krisen gjorde, at vi 
undlod omdelingen på det tidspunkt. 
Vi har nu ment, at vi godt på forsvarlig vis kunne dele dem ud. Så det er nu sket. De sidste vil blive delt ud 
her i weekenden. 
Vi håber på den måde at kunne få flere medlemmer, så sommerhusejerne samlet står stærkere til gavn for 
alle husejere og sommerhusgæster. 
Er din sommerhusnabo ikke medlem, så kunne du måske slå et slag for medlemskab. 
Folderen kan ses på vores hjemmeside www.rsg-fanoe.dk 
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Sammen passer vi på Fanø 
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