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Formand:

Jørgen Elsted Hansen
Havstien 27

Kongeåvej 7A, 6771 Gredstedbro
Tlf.: 75 43 13 72. Fanø: 75 16 61 65
Mail: jelsted@mail.dk

Næstformand:

Hans Kjær
Hympelvej 12B

Korsbrødregade 11, 6760 Ribe
Tlf.: 20 69 89 50
Mail: hankj@esbjergkommune.dk

Kasserer:

Hans Peter Jepsen
Vester Kirketoft 11

Saltgade 2, 6760 Ribe
Tlf.: 75 42 52 57
Mail: hpjribe@hpjribe.dk

Sekretær:

Marianne Keldorff
Havstien 21

Lærkevej 29, 6740 Bramming
Tlf. 51 21 35 30
Mail: marikeldorff@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:

Anette Nicolaisen
Lyngvej 26

Åbrinken 4, 6690 Gørding
Tlf.: 72 66 29 23
Mail: Anette.nicolaisen@live.dk 
 
Suppleant:

Jan Dorner
Havstien 24

Rolfsgade 59, 6700 Esbjerg
Tlf.: 75 13 36 97
Mail: dorner@al-bank.dk

GENERALFORSAMLING:

I henhold til vedtægterne indvarsles hermed til generalforsamling

Søndag den 9. juli 2017 kl. 10.00

På Restaurant Axel - Rødgård Camping - Rindby
Dagsorden:

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.

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde

senest syv dage før generalforsamlingen.

BESTYRELSEN:



FORMANDEN HAR ORDET
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Kære medlemmer

Snart ses vi igen - til ferie og afslap-
ning på et forhåbentlig solbeskinnet
Fanø - og til den årlige generalforsam-
ling i vores grundejerforening.
For bestyrelsen har det være endnu et
travlt og spændende år, hvor Fanø
Kommune blandt andet i februar ved-
tog “Regulativ for husholdningsaffald
2017-2022”.
I den forbindelse har vi, igen, sendt et
brev til kommunalbestyrelsen, hvor vi
sætter et spørgsmålstegn ved det sam-
fundsøkonomisk forsvarlige i at ind-
samle usorteret, organisk affald i som-
merhusområderne.
Naturligvis har vi forståelse for ønsket
om, at der sker en sortering af affal-
det, men vi noterer os også, at kom-
munen eksempelvis fortsat opererer

med flere affaldsbeholdere ved Fanøs  
mange sommerhuse. 
Vi mener ikke, at det står i et rimeligt
forhold til benyttelsen i et sommerhus-
område. Derfor vores opfordring til at
overveje det spørgsmål endnu en gang
Hele regulativet kan ses på Fanø Kom-
munes hjemmeside.

Stabilt medlemstal

Foreningens medlemstal ligger fortsat
stabilt omkring de godt 1.000 - helt
præcist 1.038 - plus 20 medlemmer,
der ikke kan “identificeres”...
Cirka 90 medlemmer har, tilsynela-
dende, ikke en mail-adresse, hvilket
bliver en udfordring for os, når vi går
over til et nyt medlems- og betalings-
system. Derfor skal der også lyde en
opfordring herfra til alle medlemmer
om at få - og oplyse - en elektronisk
adresse, hvis det er muligt.
Mail-adressen er også vigtig, når vi
som i år - for første gang - udsender
“Rindbynitten” i elektronisk form.

Foreslår højere kontingent

Det nye system, vores hvervekampag-
ne samt det, at vi på grund af tidsfor-
skydning, har betalt for to års vedlige-
holdelse af badestierne i ét regnskabs-
år gør, at bestyrelsen foreslår en for-
højelse af kontingentet med 15 kroner.

Rigtig god sommer

Jørgen Elsted Hansen

Formand
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Hvervekampagnen, der i 2016 blev sat
i gang for at tiltrække flere medlem-
mer til foreningen, har givet et posi-
tivt resultat, og en tilgang på cirka 50
nye medlemmer.

Tennisbanen er klar
Foreningens tennisbane er klar til den
nye sæson, og vi ønsker alle medlem-
mer rigtig god fornøjelse.
Prisen for at leje banen er uændret i
forhold til tidligere: 100 kroner for en
time, mens 600 kroner giver hele hus-
standen adgang hele sæsonen.
Som hidtil er det Rindby Supermar-
ked, der står for udlejning og udleve-
ring af nøgler.

Terrassen er klar
Også vores terrasse er klar til den nye
sæson. Den venter på medlemmerne
med sine tilbud om afslappning, hyg-
geligt samvær og udsigt over vandet.
Bænkene er “gravet” fri for sand efter
vinterens storm og blæst, ligesom en
ny vimpel nu vejer over området.

Husk kontingentet
Medlemsskabet af Grundejerforenin-
gen koster 185 kr årligt. 
Beløbet kan betales på foreningens
konto i Danske Bank, reg-nr.: 9692,
konto: 0006443893. Husk at opgive
navn og adresse, så vi ved, hvem der
har betalt

Billigere på Gøgevej
Kontoen til vedligeholdelsen af grus-
veje i sommerhusområdet lå ved års-
skiftet på 614.000 kroner.
Fanø Kommune har besluttet at ned-
sætte vejbidraget for beboere på Gø-
gevej til 450 kroner for 2017.
Samtidig er det besluttet at yderligere
et stykke af Vingaf og Strandgårdsvej
bliver asfalterede ved tilkørslerne fra
Kirkevejen. Årsagen er, at disse styk-
ker er vanskelige at holde i god stand.

Kampen mod hybenroser
I grundejersforeningens bestyrelse vil
vi gerne sætte fokus på bekæmpelsen
af hybenroser. Derfor bliver Natursty-
relsen inviteret til at fortælle mere om
det emne i forbindelse med årets ge-
neralforsamling.
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Skovlegepladsen vil gerne benytte lej-
ligheden til at opfordre medlemmerne
af Rindby Strand Grundejerforening
til fortsat at støtte os.
Det har I gjort rigtigt flot i flere år, og
mange tak for det.
Skovlegepladsen er fortsat et tilløbs-
stykke, og vi understreger, at der ikke
udbetales personlige beløb til nogen
for arbejdet og indsatsen. 
Af større ting gennemførte vi i 2016
en udskiftning af taget på grillhuset,
mens vi fortsatte udbygningen med fi-
gurer og har sørget for vedligehold.

Moderniserer toiletterne

I 2017 fortsætter vi med en moderni-

sering af toiletterne på pladsen, lige-
som vi, som noget nyt, overtager drif-
ten af den lille legeplads ved kirke-
gårdsplantagen i Nordby.
Sideløbende med disse aktiviteter har
vi spurgt Skov- og Naturstyrelsen, om
de er interesserede i, at vi formidler
opsætningen af 10 “bord-bænkesæt”,
opstillet i naturtræ, på strækningen
mellem den nye cykel- og vandrervej
på østsiden af Fanø og om til plantør-
boligen. 

Med venlig hilsen 

og tak for jeres støtte

Kristine Kaas Krog - formand

Claus Thyssen - kasserer
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Skovlegepladsen - et tilløbsstyke

HUSK
Det frivillige

støttebeløb udgør

fortsat 50 kroner - eller

hvad man måtte ønske

at give i bidrag.

Støttebeløb bedes

indsat i pengeinstitut

på reg.nr.: 9684

Kontonr.: 6520517977

På forhånd tak!
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Ændring i bestyrelsen
Efter adskillige år, og en fornem ind-
sats, som grundejerforeningens kasse-
rer, ønsker Hans Peter Jepsen, at trap-
pe ned på sine aktiviteter.
Opgaven som kasserer er derfor pr. 1.
maj overtaget af bestyrelsesmedlem
Anette Nicolaisen, der, frem til general-
forsamlingen, er konstitueret kasserer,
dog således at en professionel revisor
står for bogføring, mens Anette Nico-
laisen står for attestering m.v.
Desuden er opgaverne med de årlige
vintereftersyn overtaget af foreningens
sekretær, Marianne Keldorff.

Eftersyn efter planen
Sæsonens tre vintereftersyn af medlem-
mernes sommerhuse har i øvrigt fun-
det sted efter planen. 
Det første eftersyn foregik i uge 44/
2016. De to andre i henholdsvis uge
to og uge ni i 2017.

100.000 kr til badestier
I bestyrelsen er der aftalt en årlig bud-
getramme på 50.000 kr til vedlige-
holdelse af badestier i 2017. Målet er
dog, på sigt, at få den årlige udgift
bragt ned på 40.000 kroner. 
Ikke desto mindre figurerer der i det
afsluttede regnskab for 2016 en ud-
gift på godt 100.000 kr til vedlige-
holdelsesarbejde. Det skyldes at entre-
prenørfirmaet i år har været tidligt på
færde, hvorfor der optræder to gange
vedligeholdelse i regnskabet, nemlig
for juni sidste år og for april i år.

“Den gule sti” udgår
Som nævnt sidste år ville bestyrelsen
drøfte den manglende vedligeholdelse
af naturstien ved “Gåsehullerne” med
Naturstyrelsen i Oksbøl.
Det er nu sket, og styrelsen meddeler,
at “Den gule sti” er fjernet. Det er ikke
muligt at bevare den som følge af den
høje grundvandsstand i området.

Lån en flismaskine...
Fanø Kommune minder igen alle grund-
ejere om deres pligt til at beskære be-
plantninger langs øens veje.
Alene sidste år sendte kommunen 400
breve ud til grundejere, der ikke fik
arbejdet gjort - og manglende beskæ-
ring kan være til stor gene for bered-
skabet - altså ambulancer og brand-
væsen - men også for renovationsbiler
og andre forbipasserende. 
Kommunen oplyser i øvrigt, at alle
kan låne en flismaskine af kommunen.



Fanø-færgen på el-drift
I løbet af de kommende tre til fire år
ventes det, at færgefarten mellem Es-
bjerg og Fanø bliver omlagt til el-drift.
Samtidig er der ideer fremme om, en-
ten at ombygge eller udskifte motor-
båden “Sønderho”, så den i fremtiden
kan medbringe ét køretøj - eksempel-
vis en ambulance.

Krank skæbne for kaniner
Alle ved, at Fanø haft en stor bestand
af vilde kaniner og at en hel del af dem
har været syge.
I samarbejdet med jagtforeningen er
bestanden forsøgt holdt nede, men syg-
dom har desværre også gjort sit, knap
så humane, indhug i antallet. 
Det skønnes, at bestanden gennem de
senere år er reduceret med firs procent.

Så kom den...
Efter et stort forarbejde er foreningens
nye hjemmeside gået “i luften”. Her er
der flere nye tilbud til medlemmerne,
men “adressen” er den samme som al-
tid - nemlig www.rsg-fanoe.dk
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Hvis 

uheldet er ude...
Beboere og turister på Fanø skal,

lsom alle andre i Region Syddan-

mark, ringe 7011 0707, hvis der er

brug for lægebehandling uden for

lægernes åbningstid.

Regionens læge- og skadevagt står

klar til at hjælpe, hvis personer er

blevet akut syge eller er kommet

til skade, når egen læge har lukket.

Hos Lægehuset på Fanø træffes

lægerne på hverdage fra klokken

8.00-16.00 på telefon:

75 16 32 22 
Fra kl. 16.00-08.00 bliver telefon-

opkald viderestillet til:

Lægevagten i Region Syddanmark:

Telefon 7011 0707. 

Receptionen er åben alle hverdage

fra kl 8.00-16.00. Opkald betjenes

af den visiterende sygeplejerske.

Vi har på hverdage: 
Telefonkonsultation: Kl 8.00-9.00 

Receptfornyelse: Kl 10.00-12.00.

Tidsbestilling: Kl 10.00-12.00

Vi bestræber os på at undgå vente-

tider, men uforudsete problemer

og akutte behov kan medføre kor-

te forsinkelser.



 ye tilbud til medlemmerne - n “adressen” er den samme” - nem- lig

HUSK: www.rsg-fanoe.dk - den direkte vej til fakta og information

Bagsiden

Heinrich Dohm: “Sankt Hans aften i Sønderho” 1931

Klar til midsommerfest på stranden
Årets Sankt Hans-fest foregår igen i
år ved nedkørslen til Rindby Strand.
Fanøs borgmester er inviteret som
båltaler.

I årevis har der været et fasttømret og
godt samarbejde mellem Rindby Strand
Grundejerforening samt grundejerfor-
eningerne Vesterhavsbadet og Grøndal
om det årlige Sankt Hans-arrangement
på stranden.
- Sådan bliver det også i år, og forhå-
bentlig vil vejret være med os, så vi
får en festlig aften med bål, båltale,
sange og hyggeligt samvær foreninger-
nes medlemmer imellem, fortæller for-

manden for Rindby Strand Grundejer-
forening, Jørgen Elsted Hansen.
- I det forløbne år har der dog været
visse drøftelser med Vesterhavsbadet
om en “turnus-ordning”, så de - måske
og efter eget ønske - hvert tredje år,
står for arrangementet. 
- Foreløbig ser vi tiden an, men går vi
tilstrækkeligt langt tilbage i tiden, kan
vi se, at Vesterhavsbadet faktisk tidli-
gere har stået for den årlige midsom-
merfest.
Formanden oplyser videre, at Fanøs
borgmester, Erik Nørreby, er inviteret
til at holde båltalen - og det sker altså
ved nedkørslen til Rindby Strand.


