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Sammen passer vi på Fanø

Kære medlemmer
Vi har i bestyrelsen haft møde d. 15. november 2021, hvor hovedpunktet var en drøftelse af den strategi,
som vi vil følge frem til næste generalforsamling i juli 2022. Vi var her enige om strategien, som du kan se
nedenfor.
Der er en række igangværende projekter, som vi skal have gjort færdig. Nemlig stiforbindelsen over den nye
klitrække, badesti 6 og renoveringen af tennisbanen. Det kræver en solid indsats, hvorfor vi kun har taget to
nye tiltag med.
Det ene er at deltage i udarbejdelsen af den helhedsplan for Rindby, som Fanø Byråd har afsat 500.000 kr til
i 2022.
Det andet er en overvejelse om, hvordan vi kan få skabt større aktivitet og fællesskab i vores dejlige
sommerhusområde. Ideen er at skabe et fællesskab for frivillige under en paraply, som kunne hedde “Rindby
Strands venner”. Tanken er så, at frivillige finder sammen om at stå for aktiviteter for området, hvor
grundejerforeningens indsats alene skal være at give tilskud i fornødent og muligt omfang.
Aktiviteterne kunne være fælles morgenbadning, ravdag, musik arrangement osv. Det årlige Sct. Hans bål
med op til 1000 deltagere viser jo, at der er interesse for fælles arrangementer i Rindby. Ideen kommer til
drøftelse på næste generalforsamling.
Hvis vores overvejelse her allerede nu giver dig anledning til kommentarer, ideer og forslag, hører vi gerne
fra dig.
På bestyrelsesmødet havde vi også en drøftelse af projekt “Ren Strand”, hvor den meget aktive initiativtager
jo desværre døde her for ikke så længe siden. Projektet er heldigvis overtaget af andre, så stranden kan
holdes så ren og pæn, som det har været tilfældet i de senere år. På fællesmødet i september mellem
sommerhusområdernes grundejerforeninger var der enighed om at opfordre alle foreninger til at bidrage med
10 kr. pr. medlem, så der er økonomisk grundlag for at videreføre “Ren Strand”. I bestyrelsen besluttede vi
at give et bidrag på de 10 kr. pr. medlem.
Med venlig hilsen
Hans Kjær
Formand

__________________________________________________________
STRATEGI 2021/22
Mål og indsatser for Rindby Strand Grundejerforening
Bestyrelsen for grundejerforeningen vil frem til næste generalforsamling i 2022 arbejde i overensstemmelse
med foreningens vedtægter og på den måde varetage medlemmernes interesser i såvel driftsområderne
(vintereftersyn, veje, badestier, tennisbane, hjemmeside og Sct. Hans bål) som i kontakten til myndigheder.
I perioden vil der være særlig strategisk fokus på følgende områder:

Stiforbindelse over ny klitrække
Mål: Sikre mulighed for at sommerhusejere og andre på alle årstider kan komme tørskoet over den nye
klitrække til stranden.
Indsatser: Efter møde mellem Fanø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Fanøvesterhavsbad
Grundejerforening og os skal der uarbejdes oplæg til ide og proces for projektet, så der kan etableres et
passende antal forlængelser af de eksisterende badestier over den nye klitrække.
Der skal efter indhentelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser ansøges fonde om hjælp til
realiseringen af projektet.
Tennisbane
Mål: Der skal foretages en gennemgribende renovering af tennisbanen, så den bringes up to date.
Indsatser: Efter godkendelse på generalforsamlingen i sommers er der indgået aftale med en entreprenør
om renovering af tennisbanen. Projektet forventes afsluttet til påske 2022.
Badesti 6
Mål: Få bragt badesti 6 i samme stand som de øvrige badestier i området
Indsatser: Der er sammen med Fanø Kommune og Fanø Rideklub skitseret et forslag til adskillelse af sti for
ridende og gående. Kystdirektoratet er søgt om tilladelse, men der er endnu ikke kommet svar.
Når godkendelsen er på plads skal finansieringsmulighederne undersøges, så projektet kan gennemføres.
Veje
Mål: Undersøge muligheder for nedbringelse af hastighed og støvgener på sommerhusvejene. Og her især
på de gennemgående veje.
Indsatser: Der skal forsøges skabt et overblik over problemernes omfang samt en vurdering af mulige
løsninger. Arbejdet søges udført sammen med Fanø Kommune og de øvrige sommerhus
grundejerforeninger.
Helhedsplan for Rindby
Mål: Udarbejdelse af en helhedsplan for udviklingen af Rindby området.
Indsatser: Fanø Kommune har i budgettet for 2022 afsat 500.000 kr til en helhedsplan for Rindby området,
så der kan ske en fornyelse og udvikling. Ideen er, at enkelt stående projekter sættes ind i en sammenhæng,
så der sikres den bedst mulige udvikling til gavn for hele området.
Grundejerforeningen har tilbudt sin hjælp til processen med udviklingen af helhedsplanen.
Rindby Strands venner
Mål: Få skabt mere aktivitet og fællesskab i Rindby Strand området til gavn for sommerhusejere og gæster i
området.
Indsatser: Som en løs paraplyorganisation forsøges skabt et fællesskab for frivillige under paraplyen
“Rindby Strands venner”, hvor der kan skabes aktiviteter i primært sommerperioden indenfor f. eks. kultur,
musik, natur og sport. Sct. Hans arrangementet med op til 1000 deltagere er et godt eksempel, som kan
bredes ud til de andre områder. Som en start kunne der forsøges med et par få arrangementer.
Grundejerforeningens engagement skal alene være i fornødent og muligt omfang at yde tilskud til
aktiviteterne. Ideen skal drøftes på den kommende generalforsamling.

