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Så er vores nye hjemmeside klar! 

www.fanoevesterhavsbad.dk 

 

 

Kære medlemmer af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

 

Nu kan vi lancere vores nye hjemmeside.  

Vi håber I vil blive glade for den.  

Der er mange nye gode informationer at hente til os som sommerhusejere.  

 

For at blive logget på hjemmesiden skal alle ind og gendanne deres 

adgangskode. Du kan finde en vejledning på forsiden eller klikke på denne 

link: https://www.fanoevesterhavsbad.dk/gendan-adgangskode/  

 

Det er meget vigtigt, at I godkender, at foreningen må opbevare jeres 

data (GDPR), hvor du skal markere Ja-feltet. Dette gøres under din profil, 

efter man er logget ind på siden. Herefter er man med i telefonbogen. 

Telefonbogen er kun synlig for medlemmer, som er logget på. 

 

Nu kan flere ejere fra samme sommerhus modtage mail og information fra 

bestyrelsen, men kun når én på Fanø-adressen er registreret som 

betalingsmodtager. 

Med telefonbogen er det muligt for medlemmer at ringe til hinanden, hvis man 

f.eks. ser et vindue stå åbent. 

 

Fra hjemmesiden kan man komme i kontakt med bestyrelsen under fanen 

kontakter. Det er også muligt at skrive andre i foreningen under fanen 

Diskussioner. Her beder vi alle om at holde en god tone.  
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Til sidst har vi fundet en masse gamle billeder og videoer frem fra gamle dage, 

som alle omhandler noget om Fanø Vesterhavsbad. Dem kan man finde under 

fanen Praktisk-> Fanø Bads Historie. Under Praktisk finder man også andre 

gode oplysninger om f.eks. vinteropsyn og lokalplaner. 

 

Vi håber på I vil bruge hjemmesiden og den kan hjælpe jer med informationer 

vedr. Fanø Vesterhavsbad, og hvad der sker i området. 

 

Generalforsamlingen 2020 vil blive afholdt d. 17. juli 2020, så sæt 

allerede nu kryds i kalenderen. 

 

 

Fanø, d. 15. januar 2020 

På bestyrelsens vegne 

 

Annette Niebuhr 

Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening. 

bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk 
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