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Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 17. februar 2021 

 

Til stede: Annette, Anker, Michael, Anders, Karen, Marek og Josefine 

 

Dagsorden: 

1. Vintertilsyn 

2. Regnskab 

3. Veje 

4. Oplæg til aftale mellem Antenneforeningen og Grundejerforeningen.  

5. Fremlæggelse af projekt stier. 

6. Hjemmesiden 

7. Ny hvervekampagne 

8. Opfølgning på sagen med affaldsstationen på Dalen 

9. Generalforsamling 

10. Lidt info fra Annette 

11. Evt. 

 

Ad. 1 Vintertilsyn 

Alt kører efter planen. Vintertilsyn har pt. taget to runder. Rapporterne er lagt på hjemmesiden og kan 

læses her: Vinteropsyn 2020-2021 – Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening (fanoevesterhavsbad.dk) 

Der er mange, rigtig mange i husene for tiden. 

 

Ad. 2 Regnskab 

Intet at bemærke. 

 

Ad. 3 Veje 

Anders har talt med Ønaf ang. stien fra Norges Fjelde og Klitknoldene til Strandvejen langs med 

Campingpladsen. Her vil blive udlagt flis, hvilket vil blive betalt af Norges Fjeldes vej-kasse. 

Golfstien: Her er kommet klager vedr. huller i vejen. Hullerne vil blive repareret når vejret tillader det. 

Sønderklit: Her er flere huller i betonvejen, som bliver repareret når vejret tillader det. Reparationen 

betales af Sønderklits vej-kasse. 

Vejene generelt: Vejret gør, at vejene pt. er slemme. Det kan først blive udbedret ved tørvejr, så vi må 

væbne os med tålmodighed og køre efter forholdene.  

 

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/
https://www.fanoevesterhavsbad.dk/vinteropsyn-2020-2021/
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Ad. 4 Oplæg til aftale mellem Antenneforeningen og Grundejerforeningen. 

Alt kører som det skal. Enkelte medlemmer har ikke været opmærksomme på foreningens nedlæggelse 

med følge af overgang til Stofa, men dette er nu ved at være i orden og på plads. Generelt er overdragelsen 

til Stofa sket hurtigt og uden de store problemer. 

Antenneforeningen har lavet udkast til aftale om overdragelse af formue til grundejerforeningen. Iflg. 

vedtægterne i Antenneforeningen skal pengene bruges jf. §16 ”… og med den begrænsning, at anvendelsen 

sker på en måde, som tjener til udvikling og/eller forskønnelse af området Fanø Vesterhavsbad.” 

Aftalen er nu ved at være på plads ang. overførsel af midlerne. 

 

Har du en ide til et projekt, der kunne tjene udviklingen og/eller forskønnelsen af Fanø Bad er du 

velkommen til at kontakte bestyrelsen her: bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk 

 

Ad 5 Fremlæggelse af projekt: Offentlig stier ved Fanø Bad. 

Et af de projekter bestyrelsen arbejder på er vedligehold og renovering af de offentlige stier i foreningens 

område. Formålet er vedligehold af stierne, således at de er farbare og foretage tiltag mod nedslid af 

naturen. 

Anders, Michael og Josefine har besigtiget de offentlige stier i grundejerforeningens område 29. juli 2020. I 

den forbindelse er der blevet udarbejdet en rapport over, hvad der skal gøres for vedligehold.  

Rapporten bliver lagt på hjemmesiden. Se rapporten her: 

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/ 

Det blev besluttet at Josefine undersøger, hvem, der ejer og er naboer til de matrikler, hvorpå stierne er 

beliggende. Disse vil blive kontaktet af bestyrelsen ang. projektet. 

Anders taler med Ønaf ang. et økonomisk overslag. 

Når dette er på plads, går vi videre til myndighederne. 

 

Ad. 6 Hjemmesiden 

Hjemmesiden opdateres, når der er nyt. Den er pænt besøgt og det er bestyrelsens opfattelse, at den 

fungerer efter hensigten. 

Bestyrelsen og medlemmer opfordres til at komme med input til hjemmesidens indhold samt eventuelle 

fejl og mangler. 

 

Ad 7 Ny hvervekampagne 

Vi har pt. 298 medlemmer.  

For at skaffe nye medlemmer til foreningen vil Michael udarbejde en liste over ikke-medlemmer og Annette 

og Karen efterfølgende inden påske uddele vores lille brochure om foreningen og alle de herlige fordele 

man får som medlem       

 

 

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/
mailto:bestyrelsen@fanoevesterhavsbad.dk
https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/
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Ad 8 Opfølgning på sagen med affaldsstationen på Dalen 

Vi afventer nyt desangående. Annette følger op på sagen. Der kan læses om forslaget her: Referat - 

Erhverv, natur- og teknikudvalget (30-11-2020) samt  Bilag 1: Forslag til placering af supermiljøstationer 

2021 

 

Ad 9 Generalforsamling 2021 

Dato for årets generalforsamling er lørdag d. 17. juli 2021 kl. 14.00.  

Vi lægger billet ind på Fanøhallen igen, da der er mulighed for en større forsamling med god afstand. 

Anker bestiller lokale. 

Formanden har meddelt, at hun med stor sandsynlighed ikke kan deltage på årets generalforsamling. 

 

Ad 10 Info fra formanden 

Samarbejdet med Rindby Strands Grundejerforening er stadig aktivt, men projekterne gået i stampe pga. 

Covid-19. 

Et projekt går ud på at få etableret stier gennem vådområdet på stranden. 

 

Ad 11 Evt. 

1. Forslag fra Michael: Ang. ladestationer til el-biler. Der er p.t. kun en ladestation på Fanø med plads 

til 2 biler ved SuperBrugsen i Nordby. Det kunne være en god fremtidssikring af Fanø Bad, om vi fik 

etableret en lade-station gerne i samarbejde med de øvrige ejerforeninger. Det forventes, at tæt 

adgang til ladestationer vil vægtes positivt af mulige lejere (og ejere) som måtte ønske at komme til 

Fanø Vesterhavsbad i el eller hybridbil. 

Marek og Michael arbejder på sagen. 

 

2. Forslag fra Josefine om opsætning af en opslagstavle og en bogbyttereol i Fanø Bad.  

Josefine og Annette arbejder på sagen. 

 

3. Næste bestyrelsesmøde 31/3-2021 (lige før påske) 

 

 

 

 

Referent: Josefine Franck Bican 

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/
https://www.fanoe.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=e80813f6-8b27-4c0b-820f-b90e4345a236&searchText=
https://www.fanoe.dk/politik/dagsordener-og-referater/dagsorden-og-referater/udvalg/dagsorden?agendaid=e80813f6-8b27-4c0b-820f-b90e4345a236&searchText=
https://www.fanoe.dk/document/00945dac-bbd1-4a10-b589-6528ebeb45c9
https://www.fanoe.dk/document/00945dac-bbd1-4a10-b589-6528ebeb45c9

