
 
 

Kære medlemmer 
 
Vi har netop haft bestyrelsesmøde, og der er nu tid til et nyhedsbrev. På bestyrelsesmødet fyldte den igangværende 
helhedsplanlægning for Rindby Strand og især hotelprojektet på centergrunden en del.  

Den første workshop på Fanø Skole om planlægningen var meget velbesøgt. Der var omkring 95 deltagere, som gav 
deres gode input til rådgivernes arbejde med helhedsplanen. 
 

Torsdag d. 13. oktober kl. 17 - 20 afholdes den anden workshop på Fanø Skole, hvor der bliver præsenteret forslag til 
udviklingsplanens vision og fælles retning. Her under også overvejelser om, hvad der kan bygges på centergrunden. 

Jeg skal kraftigt opfordre alle interesserede til at deltage i workshoppen og få indflydelse på planen.  Man skal senest 
10. oktober tilmelde sig via VADEHAVSKYSTEN.NEMTILMELD.DK 
 

VEJE  
Sammen med Fanøs andre grundejerforeninger og Fanø Kommune har vi igangsat et arbejde med at få udarbejdet et 
statusnotat om udfordringerne med hastighed, støv mv. på sommerhusvejene.  

Det er forhold, som har været diskuteret i mange år. Tendensen har været, at hver diskussion så at sige starter 
forfra, idet fælles erfaringer og lovgivningsmæssige muligheder og begrænsninger ikke lægges til grund.  Med notatet 

skal der fremover være et fælles grundlag for drøftelser af udfordringerne med vedligeholdelsen af 
sommerhusvejene. Samtidig skal notatet også munde ud i overvejelser om forslag til løsning af nogle af de vigtigste 
problemer. 

 
BADESTIER 

Kort tid inden generalforsamlingen fik vi langt om længe godkendelsen fra Kystdirektoratet til at adskille badesti 6 i 
en ridesti og en gangsti. Fanø Kommune har derefter søgt at indhente den nødvendige accept fra de pågældende 
grundejere, hvor en ikke umiddelbart er til sinds at lægge jord til det nye stiforløb.  Lige nu overvejes det, hvordan vi 

så kan komme videre med sagen. For videreførsel af badestierne 2, 6, 10, 15 og 20 ud over den nye klitrække 
afventer vi stadig en tilladelse fra Kystdirektoratet. 
 

MEDLEMMER 
Vi har den sidste tid fået 20 nye medlemmer, hvad vi i bestyrelsen er rigtig glade for.  

Det er sikkert debatten om hotelprojektet, som har gjort flere opmærksom på grundejerforeningens eksistens. 
 
STRATEGI 

Vi har stort set indfriet indsatserne i strategien for 2021/22 og havde på bestyrelsesmødet en god drøftelse af 
indsatserne for 2022/23. Den almindelige drift fylder forholdsvist meget for bestyrelsesmedlemmerne. Og der ligger 
stadig et stort arbejde i at få færdiggjort arbejdet med blandt andet Helhedsplan for Rindby, Badesti 6, Forlængelsen 

af de 5 badestier ud over den nye klitrække og Notatet om vejvedligeholdelse. Så indsatsen det kommende år vil ud 

over den almindelige drift være at få gjort ovennævnte indsatser helt færdig      
 
Venlig hilsen 
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Sammen passer vi på Fanø 

 


