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Julehilsen december 2020  

 

Kære medlemmer af Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

 

Da året nu går på hæld, er det på sin plads at give en kort status på vores aktiviteter i 
vores allesammens grundejerforening. Først og fremmes skal der lyde en tak for 
indbetaling af kontingent som stort set er forløbet uden store kvaler også selvom det 
var første gang, vi kunne lave indbetalinger via MobilePay. 

Endnu et stort tak til Steen og Hans, som igen i år har fundet åbne huse og udhuse 
under deres første vinteropsyn her i efteråret. På foreningens hjemmeside kan I se 
hvad de har fundet https://www.fanoevesterhavsbad.dk/vinteropsyn-2020-2021 

Årets sidste bestyrelsesmøde blev afholdt d. 16. oktober, og I kan se referatet på 
vores hjemmeside ved at logge ind som altid på Grundejerforeningen -> Bestyrelsen 
Grundejerforeningen -> Bestyrelsesmøder 

Fanø Vesterhavsbads Grundejerforeningen har foreløbig valgt at støtte følgende 
projekter i år. 

1. Ren Strand Fanø med 10.000 kr. 
2. Skovlejepladsen med 5.000 kr. (Til ny planlagt svævebane) 

Stofa har planmæssigt installeret fibernet hen over efteråret, og har stort set   
overholdt tidsplanen således, at Fanø Vesterhavsbad Antenneforenings net lukkes ned 
mandag den 21. december og overtages af Stofa. I forbindelse med nedlægning af 
fibernettet er der nogen af vejene, som har tage lidt skade og vejret har sikkert også 
hjulpet til Jfr. aftale med Stofa vil de forestå reparation af vejene så snart det er 
muligt (normalt kræver det mindst 3 dage uden regn før det kan lade sig gøre). 

Selvom Fanø har været forskånet for store smittetal af Corona/Covid-19, så gælder de 
samme regler her i kommunen som i resten af landet. Vores borgmester Sofie 
Valbjørn har lavet en kort video, hvor hun opfordre til man overholder nogen simple 
spilleregler, så som at holde sig for sig selv, og kun være én person ad gangen, når 
der skal købes ind. Dette kan i læse yderligere omkring her. 

Jeg er blevet kontaktet af Fanø renovation, og er af dem blevet bedt om at henstille til 
jer, at når der smides aske i affaldsspanden, skal det være i en pose som er tilsnøret, 
således at renovationsarbejderne ikke får asken i hovedet, når de håndterer affaldet. 
Desuden har nogle buske (specielt på Nonboevej og Hanevej) vokset sig så store, at 
de spærrer og generer kørsel med renovationsbilen, og derfor opfordres I til, med 
kritiske øjne, at checke og tilskære hvis krævet. Husk det er op til 4 meters højde. 
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Det er efterhånden også en tradition, at Nyform og Club Fanø arrangerer 
vinterbadning med flere aktiviteter ved Fanø bad til Nytår. Det kommer sikkert ikke 
som nogen stor overraskelse, at dette - som meget andet - er blevet aflyst i år, men 
de kommer stærkt tilbage næste år. 

Lycium og Nordsøbadet er fortsat projekter, som er i støbeskeen, men der ikke er 
nogen definitiv afgørelse på hvorvidt det bliver aktuelt. Det er vores forståelse, at der 
er mange meninger om disse spændende projekter. Det er vigtigt at vi i 
grundejerforeningens regi ikke deltager aktivt i projekterne, ikke mindst fordi der er 
mange medlemmer med forskellige meninger og ønsker. Vi har dog valgt at informere 
om projekternes status, når der sker noget vigtigt. 

På vores hjemmeside https://www.fanoevesterhavsbad.dk vil vi samle de historier om 
emnet vi ser i medierne.  

Som altid opfordres I til at bidrage med input og ideer som I mener, kan bidrage til 
vores grundejerforenings fremme. Det kan også være emner som I mener bestyrelsen 
skal tage op i sit arbejde  

Til sidst vil jeg på bestyrelsens vegne ønske jer alle en glædelig jul samt et godt 
nytår.  

 

Med venlig julehilsen 

Annette Niebuhr  

Formand  

 

 

 

 

 

 

 

 


