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Sommerbrev 
 
Kære medlemmer af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 
 
Aller først, mange tak til alle jer der mødte op til vores generalforsamling i år. 
 
Det blev afholdt under lidt andre forehold end tidligere, men vi i bestyrelsen 
var meget tilfredse med at kunne overholde alle regler.  
 
Bestyrelsen 
Vi i bestyrelsen er meget glade for, at der er kommet tre nye medlemmer i 
bestyrelsen i år. Vi har fordelt opgaverne imellem os, og på vores hjemmeside 
er det muligt at se, hvad hver enkelt har ansvar for.  
I kan også læse referatet af det konstituerende bestyrelsesmøde her: 
https://www.fanoevesterhavsbad.dk/grundejerforeningen/bestyrelsen/bestyrelsesmoeder/ 
(Kræver login på hjemmesiden) 
 
Nyt Logo 
Vores webmaster Marek har haft travlt her i sin ferie. Han har været rundt og 
set på huse her ved Badet. Ud fra det, har han lavet et nyt logo til vores 
grundejerforening. Bemærk alle 3 huse er typiske gamle huse her fra Fanø 
Bad. Dette logo vil vi fremover bruge på alt vores materiale. Vi håber I er lige 
så begejstret for logoet, som vi er her i bestyrelsen.  
 
Internet og TV 
En meget vigtig ting, som er sket i år, er beslutning om, at Fanø 
Vesterhavsbads Antenneforeningen vil blive lukket ned. Det vil have betydning 
for os alle. Det blev også besluttet på deres ekstraordinær Generalforsamling, 
at det er Stofa, som overtager antenneforeningens netværk. 
 
Fredag den 8. august 2020 blev der sendt en mail rundt til alle medlemmer i 
Fanø Bad Antenneforening med information fra Stofa om, hvordan Fanø Bad 
Antenneforenings medlemmer gratis kan blive forbundet til Stofa ved at få 
indlagt nyt fibernet. 
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Hvis du er medlem af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening, men IKKE 
medlem af Fanø Bad Antenneforening og ønsker at blive tilsluttet Stofa 
fibernet, så kan du gratis melde dig ind i Fanø Bad Antenneforening ved at 
sende en e-mail med din Fanø adresse til: 
antenneforeningen@fanoevesterhavsbad.dk  
Dette skal gøres inden fredag 28. august 2020, fra den samme e-
mailadresse du er tilmeldt Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening. 
 
Når du er bekræftet indmeldt i Fanø Bad Antenneforening, kan du senest 
den 4. september 2020 tilmelde dig Stofa fibernet på samme betingelser og 
priser som Fanø Bad Antenneforenings øvrige medlemmer. Alle oplysninger 
findes her: https://www.fanoevesterhavsbad.dk/antenneforeningen/info-vedr-
stofa-tilmelding/ 
 
Kaniner 
En anden vigtig mulighed I nu har er, at I på vores hjemmeside nu kan 
fortælle jagtforeningen, som regulerer kaninerne her om vinteren, om de må 
skyde kaniner på ens grund. Det er muligt at ønske EKSTRA regulering på ens 
grund, hvis mange kaniner har bygget huler. Det er også muligt at fravælge. at 
der bliver udøvet jagt på ens grund. Alt dette gøres på vores hjemmeside 
under ”min profil” nederst på siden. 
 
Kontingent og MobilePay 
Vi er ved at oprettet mulighed for betaling af kontingent via MobilePay. 
Vi vil derfor først kunne sende kontingentopkrævning ud i slutningen af 
august/begyndelsen af september. Vi bliver meget glade, hvis I husker at 
betale regningen til tiden, da vi ellers bruger rigtig meget tid på at udsende 
rykkere. Husk, at det vi laver i bestyrelsen, er helt frivilligt og ulønnet arbejde. 
 
Vi ønsker jer alle en fortsat rigtig god sommer. 
 
Fanø, d. 10. august 2020 
På bestyrelsens vegne 
 
Annette Niebuhr 
Formand Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening. 
bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk 


