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Foreningens formand Jørgen Elsted Hansen byder velkommen.

1. Hans Kjær vælges som dirigent.
2. Formandens beretning for det forløbne år:

Velkommen til den årlige generalforsamling i vores grundejerforening. Det er 
dejligt at se jer, - og også velkommen til vores gæster Marius Nielsen, 
viceborgmester i Fanø Kommune, til skovfoged Søren Rask Jessen fra 
Naturstyrelsen og vores æresmedlem Kirsten Rohde.
Det har været et travlt år i foreningen. En hvervekampagne i eftersommeren 
har givet ca. 50 nye medlemmer, det er vi glade for. Arbejdet med at øge 
medlemstallet fortsætter, for vi ønsker at stå så stærkt som muligt og dermed få
den størst mulige indflydelse på de beslutninger, der træffes i tiden, der 
kommer. Udfordringer er der som bekendt nok af...
Samtidig er vi også en samarbejdets forening, der ønsker at være i en tæt og 
konstruktiv dialog med myndigheder og samarbejdspartnere – kommuner og 
styrelser m. fl. - samt med øen og det lokale samfund som helhed.
En af de ting der har skabt en vis opmærksomhed i det forløbne år, er det 
kommunale regulativ for husholdningsaffald. Det var vakt nogen kritik fra flere
sider – og – på foreningens vegne har vi, i bestyrelsen, da også haft vore 
kritikpunkter. De er sendt til kommunalbestyrelsen,og selvfølgelig håbede vi, 
at der ville blive lyttet til os. Det blev der bare ikke!
Ingen kan have indvendinger mod, at der sker en grundig og miljømæssig 
forsvarlig behandling af husholdningsaffaldet. Vi har alle et ansvar også 
overfor det samfundsøkonomiske i de beslutninger som træffes, og der kunne 
nok være behov for at justere i det pågældende regulativ, som i øvrigt kan 
læses på kommunens hjemmeside.

Foreningens nye hjemmeside er gået i luften, og vi håber at den vil blive 
oplevet som både bedre, lettere at finde rundt på og mere informativ. For første 
gang er Rindbynitten udsendt elektronisk til medlemmerne på e-mail. Mange 
adresser har vi, men der mangler stadigvæk mere end 100. Den elektroniske 
kommunikation sparer både porto og trykning, så derfor en opfordring til at 
foreningen får jeres e-mail adresser. Hjemmesiden indeholder også 
medlemskartotek og kontingentbetalings modul, funktioner som er med til at 
lette arbejdet for medlemmerne, bestyrelsen og ikke mindst kassereren.

På trods af et stigende medlemstal kommer vi ud med et stort underskud i 
regnskabet. Hvervekampagnen, udgifter til ny hjemmeside har medført ekstra 
udgifter, og så er der to års betaling af vedligeholdelse af badestierne med i 
regnskabet, idet Brinch i år allerede udførte arbejdet i april. Tidligere bidrog 
Naturstyrelsen med halvdelen af udgiften til badestiernes vedligeholdelse, dvs. 
at RSG dengang kun havde en udgift på kr. 30.000. Og badesti 6 er endnu en 
udfordring, idet den også anvendes som ridesti og derfor ikke i den nuværende



form lader sig vedligeholde med flis. I det hele er der grund til at drøfte, hvad 
vi økonomisk vil ofre på badestierne?
I alt er det ikke alarmerende, idet foreningen har en pæn formue, men fra 
bestyrelsens side ønsker vi at hæve kontingentet til kr. 200 pr. år. I den 
forbindelse vil jeg gerne fremhæve, at vor mangeårige kasserer Hans Peter 
Jepsen – efter en utrolig flot indsats, har valgt at trappe ned på sine aktiviteter. 
Det betyder at vi i bestyrelsen har rokeret rundt på opgaverne. Siden maj har 
Anette Nicolaisen fungeret som kasserer, mens vores sekretær, Marianne 
Keldorff, har overtaget det årlige vintersyn. Vi har endvidere bedt vores revisor
føre bogholderiet med kassen.
I det hele taget vil jeg gerne rette en stor tak til mine med-medlemmer af 
bestyrelsen for den flotte indsats i årets løb. Opgaverne er løst på bedste vis, og
samarbejdet har været godt og givende.
En tak skal også lyde til vore øvrige samarbejdspartnere – fra entreprenør 
Brinch til jagtforeningen, til de øvrige grundejerforeninger, Naturstyrelsen m. 
fl. og til Skovlegepladsen.

Bemærkninger til beretningen: 
Hvorfor flis og ikke hø? Nogle foretrækker hø, andre er tilfredse med flis. God 
idé med to spor ved badesti 6, for farligt som det er. HK oplyser at prisen er 
den  samme,  og  at  man  forventer  længere  levetid  for  flis.  Adgangen  til  
busstoppestedet på stranden ud for badesti 6 er ikke mulig i våde perioder.  
Hvad vil kommunen gøre ved det? Viceborgmesteren beder husejeren sende  
henvendelse direkte til ham.
Hastigheden på vejene for høj. Et spørgsmål som har været forelagt politiet, 
men hastighedsmålinger fortæller, at der faktisk ikke køres ret stærkt, så 
politiet vil ikke give tilladelse til opsætning af skilte med 
hastighedsbegrænsning.
Fanø Kommunes nye affaldsregulativ gav følgende bemærkninger: Hvorfor  
lytter kommunalbestyrelsen ikke til grundejerne? Hvorfor to spande, - kan den 
nuværende ikke opdeles i to sektioner? Hvorledes opgøres genanvendelses 
procenten, og kunne det ikke blive højere hvis forholdene for at aflevere  
plast,  metal,  papir  og  flasker  blev  bedre?  Hvor  afleveres  ekstra  sække  
med  husholdningsaffald?  Det  bliver  muligt  med  den  nye  ordning,  når  
affaldsstationer  etableres.  Tøm gerne  flaske-  og  dåsecontainerne  oftere  på  
afleveringsstederne ved Vindgaf, Rindby Supermarked og ved Postvejen lyder 
en opfordring.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab
Som nævnt er der i år et underskud på kr. 120.000 grundet et ekstra års 
omkostninger til badestier, ny hjemmeside, porto m.m. Det manglende tilskud 
fra Naturstyrelsen til badestierne er væsentligt, og Fanø Kommune er ikke til 
sinds at bidrage heller. Regnskabet er revideret uden bemærkninger fra revisor.
På spørgsmål om budget for året svares, at bestyrelsen ikke budgetterer, idet 



der sædvanligvis kun afholdes samme udgifter hvert år, og at man derfor kun 
afholder ekstraordinære udgifter efter en nærmere drøftelse.

4.Fastsættelse af næste års kontingent. HPJ foreslår at kontingentet hæves til 
kr. 200 efter ikke at have været reguleret siden før år 2000.

5. Indkomne forslag. Ingen

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
JEH og HPJ er på valg og modtager genvalg. Jan Dorner  fortsætter gerne som 
suppleant. Alle genvælges.

7.Evt.
Skovfoged Søren Rask Jessen, Naturstyrelsen, er inviteret for at orientere om 
styrelsens arbejde med at bekæmpe Rynket rose, Rosa Rugosa i klitlandskabet. 
Roserne har bredt sig langs alle danske kyster,og mange holder af dem, men de
har den kedelige egenskab, at de breder sig og kvæler al øvrig vegetation.
Skovfogeden  har følgende anbefalinger: 

1. Plant ikke nye roser
2. Slå dem ikke, det forynger blot planterne
3. Træk planterne op med håndkraft og greb, og lad dem tørre ud på 

jordoverfladen. Bortskaffes på genbrugspladsen.
Naturstyrelsen har forskellige forsøg på bekæmpelse på egne arealer, og brug 
af en særlig fræser på store arealer er succesfuldt.

Michael Buus, Jagtforeningen, oplyser at 70 – 80% af kaninerne døde sidste år,
men den milde vinter har dog givet tidlige unger i år. Kontakt foreningen, hvis 
man ønsker ekstra regulering på grunden. Der er set mårhund på øen, og der 
opfordres til at man kontakter foreningen, hvis man ser den, idet man ønsker at 
opsætte fælde for at fange den. Fundet af en rotte på nordøen antages at have 
været en enkeltstående begivenhed. Kronvildt bestanden har det svært nu, hvor 
Naturstyrelsen har skovet så store arealer i plantagen.
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