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Årets generalforsamling
I henhold til vedtægterne indvarsles hermed til generalforsamling

Søndag den 8. juli 2018 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

Foreningens bestyrelse
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Formand, Fanø Kommune, veje:

Jørgen Elsted Hansen
Havstien 27

Kongeåvej 7A, 6771 Gredstedbro
Tlf.: 75 43 13 72. Mobil: 20 43 33 72
Mail: jelsted@mail.dk

Næstformand, badestier:

Hans Kjær
Hympelvej 12B

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

Kasserer, Grønt Råd, Sankt Hans:

Anette Nicolaisen
Lyngvej 26

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

Sekretær, hjemmeside, vintereftersyn:

Marianne Keldorff
Havstien 21

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

Bestyrelsesmedlem, tennisbanen:

Hans Peter Jepsen
Vester Kirketoft 11

Saltgade 2, 6760 Ribe
Tlf.: 75 42 52 57

Mail: hpjribe@hpjribe.dk

Suppleant:

Jan Dorner
Havstien 24

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



Formanden har ordet:
                        Jørgen

                    

                                       Jørgen

           en                        Elsted Hansen

Kære medlemmer

Tiden er igen inde til at vi sætter hinanden
stævne ved den årlige generalforsamling.
Et travlt år er forbi - med blandt andet et
kommunalvalg og et turbulent borgmester-
skifte på vores dejlige ferieø. 
Den slags har vi selvsagt ikke part i, men
vi har dog - igen i det forgangne år - haft
udfordringer i forbindelse med kommuna-
le tiltag, herunder den affaldsplan, der nu
er trådt i kraft.
Bestyrelsen har undervejs gjort indsigelse
mod dele af planen. Nu har vi fået den, om
end det er en ordning, vi tvivler på. Vi kan
allerede se, at den bliver et dyrt bekendt-
skab for sommerhusejerne. Husene er jo
ikke i brug året rundt,. Affaldsplanen gæl-
der derimod hele året.

Affaldsplan strider mod lokalplan

Vi har i forløbet påpeget, at affaldsplanen
strider mod byrådets egen lokalplan om,
at “bebyggelser og installationer skal ind-
passes i det naturmæssigt værdifulde om-
råde”. Det er ikke helt let, når vi har fået
endnu en beholder...
Vi har også opfordret kommunen til at
overveje det samfundsøkonomiske i, at der
skal indsamles organisk affald i sommer-
husområderne, herunder i givet fald være

opmærksom på andres erfaringer med at
bruge to-delte affaldsspande, så vi fortsat
kan nøjes med en enkelt. Vi må se, om pla-
nen på et tidspunk kommer til revision.

Oprydning gav fald i medlemstallet

Et andet - og også dyrt - indsatsområde
for bestyrelsen har været den nye hjemme-
side med medlemskartotek, økonomi- og
kontingentstyring m.m.
Det har været arbejdet og pengene værd.
Administrationen af foreningens virke er
blevet en hel del lettere. Desværre har det
også “kostet” på medlemssiden. En opryd-
ning i medlemskartoteket har simpelthen
medført et fald i medlemstallet, men nu er
alt a’jourført og opdateret.

Store udgifter til badestierne

Udgifterne til badestierne er efterhånden
også løbet lidt for meget i vejret. I besty-
relsen arbejder vi derfor på at finde bespa-
relser på kontoen til vedligeholdelse.
Vores mål er, at der i det kommende regn-
skabsår bliver afsat 10.000 kroner til den
mest nødvendige vedligeholdelse af bade-
stierne. Deres fremtidige standard bliver
så et spørgsmål, der skal drøftes i forbin-
delse med årets generalforsamling.
I samme forbindelse har vi i øvrigt fastsat
et loft på 12.000 kroner til at gennemføre
årets Sankt Hans-fest.

Økonomien under pres

Alt i alt har foreningen altså været presset
på økonomien. I bestyrelsen har vi derfor
valgt at sælge obligationer for 100.000 kro-
ner, men her er det dog værd at bemærke,
at udgiften til den nye hjemmeside
m.m. har været en engangsudgift,
der ikke kommer igen.

“Alt i alt har

foreningen

været

økonomisk

presset i år”
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Sæsonens tre vintereftersyn

Faneflugt ved stranden:

Ak, den knak, i vinterens stormfulde vejr,
den flagstang grundejerforeningen fik som
gave af Fanø Kommune i forbindelse med
foreningens 75 års jubilæum i 2009 - og
den glade giver har meddelt, at en ny stang
på deres regning ikke kommer på tale.
Vi ved ikke om foreningens opslagstavle
kommer op på den nye toiletbygning ved
nedkørslen til stranden. Derimod ved vi,
at der bliver opsat nye tavler om stranden
og om øens fugleliv på bygningen, der vil
være åben året rundt.

- Vi har i sæsonen 2017/18 gennemført de
tre vintersyn i november, i januar samt i
februar/marts. Heldigvis har der ikke været
de store skader at melde tilbage om.
Det fortæller grundejerforeningens sekre-
tær, Mariane Keldorff.
- Dog kan det være en udfordring at finde
brugbare kontaktoplysninger på husejer-
ne, da boliger selvfølgelig handles, over-

drages til næste generation etc. uden at vi
i foreningen får opdaterede oplysinger. 
- Faktisk var der i vinter et ulåst hus, hvor
det ikke lykkedes at finde en ejer, idet den
tidligere var død og huset overdraget til
boet, og det var ikke nogen god situation.
- Dette blot for at sige, at jeg meget gerne
modtager adresse- og emailændringer, når
det er aktuelt, understreger sekretæren.
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Medlemskartoteket ført a’jour
Grundejerforeningens nye, administrative
system, Klubmodul, håndterer både med-
lemsoplysninger, hjemmesiden, økonomien
og kontingentbetalingen.
- Som sekretær er jeg rigtig glad for at ar-
bejde i det nye system, omend det har væ-
ret en sej overgang fra det gamle, oplyser
bestyrelsens Marianne Keldorff. 
- Nu tror vi på, at vi har fået de allerfleste
oplysninger  korrekt  ind  i  systemet, og at

det  bliver lettere for  alle at holde
kartoteket  opdateret. Ikke  mindst
kan medlemmerne nu rette i egne

oplysninger i “profilen”, hvis der er en ny
mailadresse, telefonnummer eller ny post-
adresse, og det er jo rart i disse “gør-det-
selv”-tider, fortsætter Marianne Keldroff.
- Fremgangsmåden er: Gå ind på hjemme-
siden www.rsgfanoe.dk - klik på “log ind”,
klik på “brugermenu” og derefter på “min
profil”. De tre klik vil åbne skabelonen og
det er muligt at rette i egne oplysninger.
- Husk at slutte af med et klik på “opdater
profil” nederst på siden - og hvis det dril-
ler, så ring eller send en mail. Jeg hjælper
gerne, lover sekretæren.

Jubilæumsgaven knak



Vi er en lille gruppe entusiaster, der fore-
står udviklingen, vedligeholdelsen og den
daglige drift af Skovlegepladsen her på
Fanø. 
Vi er glade og stolte over den store inter-
esse, der er for stedet. Skovlegepladsen er
et dejligt sted for alle typer mennesker,
unge som gamle, forældre med børn og
bedsteforældre med børnebørn... 
Vi har årligt mange gæster fra både ind-
og udland. I grillhuset samles foreninger,
selskaber og familier til fællespisning og
andre arrangementer. Ja, vi er endog be-
kendt med, at selv familier syd for græn-
sen tager til Fanø en gang årligt, kun med
det formål og besøge Skovlegepladsen. 
Gennem årene og med respekt for natu-
ren, må vi sige, at det er meget få gæster,
der skuffer, når det handler om at passe
på stedet og aflevere tingene i pæn stand.

Alle arbejder gratis

I Skovlegepladsens Støtteforening bruger
vi midler på at udvikle pladsen med nye
aktiviteter og vedligeholde de, der allere-
de er etableret. 
Skovlegepladsen er ejet af Naturstyrelsen,
men driftes og udvikles hovedsageligt via
økonomisk støtte fra Støtteforeningens

medlemmer - det vil sige hovedsageligt af
ejere af ejendomme på Fanø. Herudover
har vi har enkelte sponsorer. 
Ingen i bestyrelsen oppebærer nogen form
for betaling, ja sågar ikke de to ægtepar,
der i hverdagen holder pladsen ryddet, får
betaling for deres indsats.

Legeborg i Sherwoodskoven

Efter at vi forrige år blandt andet fik nyt
stråtag på grillhuset, etableret familiespil
og lavet yderligere reparationer på plad-
sen, regner vi med i 2018 at opføre en
legeborg i Sherwoodskoven. Vi budgette-
rer med, at dette arbejde vil koste ca.
200.000 kr. Vi appellerer derfor til jeres
velvilje og håber forsat at medlemmerne i
grundejerforeningerne på Fanø, vil støtte
Skovlegepladsen. Støttebeløbet er mini-
mum 50 kr,. der kan indbetales via reg.
nr. 9684 på konto 6520517977  i Fanø Spare-
kasse eller ved overførsel via Mobile-
Pay: 71485. 

På forhånd tak for jeres støtte. 
På vegne af bestyrelsen i
Skovlegepladsens Støtteforening

Formand Kristine Kaas Krog

og Kasserer Claus Thyssen 5

Støt
Skovlegepladsen
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Rindby Strand får hjertestarter 
Flere steder rundt om på Fanø er en række
hjertestartere klar til at redde liv, men ved
Rindby Strand har der hidtil ikke været
nogen. Det bliver der rådet bod på nu. 
Grundejerforeningen har meldt sig som en
af flere lokale hovedsponsorer, der støtter

det nye tiltag. Apparatet, der “taler” dansk
plus et valgfrit fremmedsprog, sandsynlig-
vis  tysk, bliver hængt op ved Rindby Su-
permarked. 
Hjertestarteren er i øvrigt godkendt til både
børn og voksne.

Ny borgmester
til Sankt Hans-fest
Traditionen tro har grundejerforeningen inviteret
Fanø Kommunes borgmester til at holde båltalen
ved årets Sankt Hans-fest. 
Efter adskillige år som kommunens førstemand
blev Venstres Erik Nørreby dog ved årsskiftet af-
løst af Alternativets Sofie Valbjørn (billedet), der
er Fanøs første kvindelige borgmester. Erik
Nørreby har i dag posten som viceborgmester.
Bestyrelsen håber at se rigtigt mange mennesker
til midsommerfesten, der, igen i år, holdes ved
nedkørslen til stranden.

Asfalt til Vindgaf 
Ønsket om at få asfalteret en del af “Vindgaf” er
på vej til at gå i opfyldelse. Foreløbig har sagen
været drøftet på et møde mellem kommunen og
entreprenøren, og arbejdet kan tilsyneadende ud-
føres uden at komme i konflikt med lokalplanen
for området.
I første omgang bliver der udarbejdet et projekt-
forslag, der skal forelægges kommunen. Herefter
skal de berørte naboer høres, inden den endelige
afgørelsen bliver truffet. Kommunen skal til sin
tid godkende arbejdet, mens grundejerforenin-
gen skal skal sørge fo r  at arbejdet bliver udført,

ligesom foreningen skal betale regnin-
gen. Pengene bliver taget fra en pulje til
vedligeholdelse af private fællesveje.



Husk beskæring

Et vådt efterår og et tilsvarende vådt forår
er årsag til at klargøringen af foreningens
tennisbane i år er blevet stærkt forsinket.
Nu er alt imidlertid parat til den nye sæson,
nøglerne er skiftet og Rindby Supermar-
ked er klar til at stå for udlejningen.
Som en udløber af den nye, kommunale
affaldsordning er der ikke længere en con-
tainer ved banen. Det betyder, at brugerne
selv må fjerne eventuelt affald efter sig.

Tennisbanen er klar til ny sæson

I løbet af det seneste års tid er der fundet/
fanget rotter på Nørrebjergevej, Storetoft
og Nørre Meldbjergdal. Fanøs status som
rottefri ø er dermed truet.
Rotter er skadedyr, der hvert år ødelægger
inventar, rørledninger, kloakrør, elektris-
ke installationer, isolering og meget andet
for millioner af kroner. Samtidig kan rot-

ter være bærere af mindst 55 forskellige
smitsomme sygdomme, hvoraf nogle er di-
rekte livstruende. 
Fanø Kommune oplyser, at rotter, ifølge
loven, skal bekæmpes. Alle har pligt til
straks at meddele det, hvis man får øje på
en rotte eller ser tegn på rotter, uanset om
det er på egen grund eller ej.
Fodring af rådyr bør stoppe. Ved fodring
af fugle, må der ikke fodres på jorden el-
ler andre steder hvor rotter kan have fri ad-
gang. Desuden må madrester, kornrester,
brød og andet spiseligt affald ikke anven-
des til kompostering.
Læs mere på den kommunale hjemmeside.

Pas på: Rotten er løs igen
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Med ønsket om en god sommer til alle, vil
bestyrelsen gerne sige tak for opbakningen
og engagementet i det forløbne år. 
Vi vil samtidig opfordre foreningens med-
lemmer til, at træer, buske og hække m.m.
altid er beskåret i en grad, så rednings- og
brandkøretøjer altid har en fri og uhindret
passage, hvis uheldet skulle være ude. Det
samme gælder også for renovationsbiler.
De nærmere regler for beskæring kan læ-
ses på Fanø Kommunes hjemmeside.

Bestyrelsen med Marianne Keldorff,

Hans Kjær og Anette Nicolaisen ba-

gerst fra venstre samt Jørgen Elsted

Hansen og Hans Peter Jepsen.



Tirsdag den 18. juni 2017 kontaktede jeg
Fanø Kommunes Tekniske Forvaltning og
havde en positiv drøftelse af problemet
med den hastige forøgelse af det opståede
sumpområde på stranden af Fanøs vest-
lige side, mellem Badesti 5 ved Vesterhavs-
badet, Badesti 8 ved Rindby Strand samt
mellem den nyetablerede klitrække mod
vest og den indre ældre eksisterende klit-
række...
Nogenlunde sådan hedder det i et brev fra
Klaus Rubin til bestyrelsen for Fanø Bads
Grundejerforening og Rindby Strand Grund-
ejerforening. 
Klaus Rubin er kommet på Fanø gennem
60 år, er medlem af Rindby Strand Grund-
ejerforening - og mener ikke, at voksevær-
ket i sumpområdet har naturlige årsager.

Unaturlig tilførsel af vand

- Jeg har observeret, hvordan området af
unaturlige årsager får tilført store mæng-
der vand. Hver gang det har regnet er det
tydeligt, at der løber vand i store mæng-
der og i hurtigt tempo bag om den, af na-
turen selv, nyetablerede klitrække i ret-
ning fra syd mod nord, hvilket resulterer i
store områder med vand og aflejringer af
materiale, skriver Klaus Rubin og tilføjer:

- Det er på nuværende tidspunkt ikke læn-
gere muligt at gå gennem “sumpen” og
ned til havet på grund af høje vandstande
samt mudder og diverse aflejringer.

Udledning og afvanding

- Årsagen hertil er udledning og afvanding
gennem bæk og vandløb fra det tilstøden-
de sommerhusområde, der på et tidspunkt
er blevet rørlagt med udløb ved Badesti 8.
Det yderste rør er i øjeblikket beskadiget,
hvilket har forårsaget, at der er opstået en
lille sø ved rørets udløb.
- Efterhånden som forstranden får tilført
mere materiale/sand på grund af sandfyg-
ning, og da bækken er rørlagt - og denne
rørlægning beskadiget - kan afløb kun ske
ved kunstig udgravning af udløbet, fort-
sætter Klaus Rubin i brevet, der her er
gengivet i en stærkt forkortet og redigeret
udgave.
Når der er fundet en løsning på problemet,
mener brevskriveren i øvrigt, at det tilba-
geværende område, hvor sumpen aktuelt
er, bør fjernes, da det ikke er kommet af
naturlige årsager
Bestyrelsen for Rindby Strand Grundejer-
forening har taget initiativ til en drøftelse
af problemerne med Fanø Kommune.

Sumpområdet har vokseværk

Bagsiden


