
 

Kære Medlemmer af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening. 

  

Det er med stor sorg, at vi i bestyrelsen må meddele, at vores formand Preben Sørensen er død. Vi 

sender vores dybeste kondolencer og varme tanker til familien. 

Preben nåede ikke at være formand for foreningen så længe, men havde allerede gang i mange nye 

tiltag. Preben var fuld af visioner for Fanø Vesterhavsbad og havde mange jern i ilden. Næsten til det 

sidste var han engageret i arbejdet med foreningen, og jeg modtog flere dessiner om dette og hint, som 

skulle gøres, og det var på hans foranledning, at aftalen med Nordby Antenneforening blev forlænget. 

 

Ære være Prebens minde. 

  

Foreningen diverse. 

Skt. Hans 

Rindby Grundejerforening er orienteret om vores situation, og vil også i år stå for arrangementet vedr. Skt. 

Hans. Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening yder som sædvanlig økonomisk støtte. Vi takker 

naturligvis Rindby Grundejerforening for deres forståelse og vejvilje. 

 

Skovlegepladsen 

Vi har igen i år støttet skovlegepladsen med de sædvanlige kr. 5000,-. Har man selv yderligere lyst til at 

yde et mindre eller større beløb til dette fantastiske, sted kan I læse om detaljerne her: 

http://www.fanøvesterhavsbad.dk/meddelelser/skovlegepladsen 

  

Bestyrelsen i grundejerforeningen. 

Der har været nogen respons på mit opråb mht. flere fremtidige bestyrelsesmedlemmer, men det vil være 

rigtigt dejligt om der kunne komme nogle flere til. 

Iflg. vedtægterne skal bestyrelsen bestå af mindst fem (men meget gerne flere) personer. Jeg tænker, at 

jo flere vi er om at fordele arbejdet mellem os, jo bedre. Nogle har meddelt, at de gerne vil deltage direkte 

i bestyrelsesarbejdet og andre, at de bare gerne vil hjælpe. 

 

Vi afholder bestyrelsesmøde søndag d. 2. juni kl. 14-16 hos undertegnede Tophuset, Dalen 30. 

Alle, der vil arbejde i bestyrelsen er velkommen. Tilmelding til Josefine fine.b@mail.dk 

 

Man skal naturligvis vælges ind på generalforsamlingen. Der skal også vælges suppleanter – og det skal 

helst være nogen, der er deres ansvar bevidst og vil indtræde i bestyrelsen, hvis det måtte være 

nødvendigt. 

 

Vi skal tale om, hvem der har lyst til at indgå i bestyrelsens fremtidige arbejde, hvor der er flere forhold 

som umiddelbart skal løses. Det vigtigste er: 

1.       Formand for Grundejerforeningen og Antenneforeningen 

https://fanøvesterhavsbad.us14.list-manage.com/track/click?u=da9a476b56019f4a5d3c1d416&id=92d7a8c465&e=cda968cea2
mailto:fine.b@mail.dk


 

2.       Kasserer til grundejerforeningen og Antenneforeningen 

3.       Generalforsamling 19. juli (skal arrangeres) 

 

Jeg har som førhen skrevet fået forlænget aftalen med Nordby Antenneforening til d. 20/12-2020. Der skal 

findes en fremtidig løsning inden da. Det er IKKE et arbejde jeg vil påtage mig. 

Det er ikke givet, at det er samme person der er formand for begge foreninger. For at lette vores arbejde 

kunne man sprede det mere ud (bare en tanke). 

Lad os mødes og tale sammen om det hele og forhåbentlig finde frem til en løsning. 

Bestyrelsesarbejdet tegnes til en vis grad af den siddende bestyrelse, men der er naturligvis forskellige 

praktiske gøremål, som skal varetages: 

 

1: Veje og stier (pt. Jørgen og Hans Henning) 

2: Regnskab og kontingent 

3: Medlemslister og hjemmeside (pt. Josefine) 

4: Kontakt med Fanø Kommune (de afholder nogle møder med grundejerforeningerne) 

5: Kontakt til andre grundejer- og ejerforeninger 

6: Antenneforeningen 

7: Vinteropsyn (pt. Josefine) 

8: Kontakt til Færge, Jagtforening mv. 

I kan læse mere her: http://www.fanøvesterhavsbad.dk/grundejerforeningen/bestyrelsens-arbejde 

  

I bedes melde til undertegnede, hvis I gerne vil deltage til fine.b@mail.dk 

 

Dato for Generalforsamlingen er fredag d. 19. juli 2019 om eftermiddagen 

 

Er det ikke muligt for dig at deltage, er du velkommen til at ringe til mig 21493866, så kan vi tage en snak 

om en eventuel fremtidig rolle eller arbejde på sidelinjen i bestyrelsen. 

  

Med venlig hilsen 

Fungerende formand og kasserer for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

Josefine Franck Bican 
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