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Referat af virtuelt bestyrelsesmøde 31. august 2021. 
Deltagere: Anker, Michael, Ander, Annette, Marek og Josefine 
 

1) Arbejdet i bestyrelsen 
Anker vil udarbejde en forretningsorden (arbejdsbeskrivelse). F.eks. skal alle bilag tjekkes af mindst 
to bestyrelsesmedlemmer. Mht. kassererens udlæg skal de fremover tjekkes og godkendes af 
formanden. Økonomiske rammer: De forskellige arbejdsgrupper i bestyrelsen kunne have et 
budget de kan råde over. Årsoversigt over de forskellige bestyrelsesmøder samt en 
minimumsdagsorden for samme. Anker udarbejder et forslag. 
 

2) Møde med Kommunen 
Det blev diskuteret, hvorledes møderne mellem grundejerforeningerne og kommunen normalt er 
skruet sammen. Anker fik nogle spørgsmål med til næste møde med kommunen bl.a. om appen 
”borger tip” (virker den overhovedet) og om almindelig busrute til Fanø bad er en realitet, når 
strandbussen indstilles for sæsonen. Det blev aftalt at Anker forbereder agendaen og fremsender 
dette til kommunen i god tid inden mødet. 
 

3) Projekt offentlige Stier 
Der blev i løbet af sommeren genskabt badesti (nr. 3), der havde fået nyt forløb pga. bevoksning og 
lagt flis ud på alle de stier, hvor det var nødvendigt. 
Anders indhenter tilbud til det videre arbejde for 1) udskiftning, orden og fremgravning af fliser på 
badester og Flisestien. 2) Renovering af broen over åen mellem Nonboevej og Dalen. 
Josefine laver økonomisk oversigt over, hvad vi har brugt på de forskellige projekter vi har igangsat 
(renovering offentlige stier og ladestandere til El-biler). 
 

4) Forlængelse af badestier ud over de nye vådområder og klitter på stranden. 
Anker er i dialog med Hans fra Rindby Strand Grundejerforening ang. etablering af stier over 
vådområdet på stranden var nedkørslen Fanø Bad og mod syd. Det er vigtigt i den forbindelse at 
tænke fremadrettet. 
 

5) Projekt ladestandere til el-biler i Fanø Bad 
Michael har arbejdet intensivt på sagen, og vi har nu fået positive tilsagn til 2 dobbelt p-pladser til 
ladestandere. Især det ene sted er interessant, da der på stedet er den strøm det kræver, hvilket vil 
gøre en etablering væsentligt billigere. Etablering forventes at ville koste kr. 31.000 + moms for en 
dobbelt ladestander. Hvis der skal laves en ny strømetabling, ville det komme til at koste mere end 
kr. 50.000 + moms. Oven i dette skal der betales en leje på ca. kr. 2.400 + moms årligt samt 
forsikringer. Bestyrelsen var enige om, at donerer et samlet beløb på kr. 30.000 til projektet dog 
under den forudsætning, at standeren bliver offentlig tilgængelig i 5 år som minimum. 
Michael arbejder videre med sagen. 
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6) Jagt og Kaniner 
Der er blevet skudt ca. 20 kaniner i sidste sæson. Der er meget få kaniner pt., ca. 10 % af hvad der 
plejer at være. 
 

7) Vintereftersyn 
Der er styr på medlemslisten til vinteropsynslisten. Michael laver en ny liste klar inden 
efterårsferien. Josefine tager kontakt til opsynet i håb om, at de vil forsætte deres gode arbejde. 
(Tilføjelse: Det vil de godt). 
 

8) Borgerudvalg om klimatilpasning og -sikring 
Der er kommet brev fra kommunen desang., hvor vi er inviteret med til at deltage (brevet kom med 
meget kort varsel). Der skal udarbejdes mål for f.eks. vandløb og vådområder. Der bliver i alt 10 
møder, hvor Anker vil forsøge at deltage i dem alle. Kan han ikke træder Annette til. 
 

9) Hvervning af nye medlemmer 
Michael laver en liste over ikke-medlemmer, der er klar til påske. Ud fra den vil vi forsøge at få flere 
nye medlemmer i foreningen, men vi skal også have mere styr på de huse, hvor et medlemskab ikke 
er muligt (f.eks. er der en del udlejningshuse, der ikke er interesseret). 
 

10) Bank og udlæg 
Når bestyrelsesmedlemmerne har udlæg, skal kvitteringen sendes (foto er fint) til kassereren 
medfølgende et kontonummer. Der er nu blevet udsendt kontingentopkrævninger og det går godt 
med indbetalingerne. Der er p.t. ca. 298 medlemmer, men det viser sig at der er en del 
sommerhusejere som ikke har meldt at sommerhuset er blevet solgt og glemt at melde sig ud.  
Josefine prøver at følge op og finde de nye ejere som får vores foreningsfolder med opfordring til at 
blive medlem. 
 

11) Nyhedsbrev 
Anker arbejder på et efterårsbrev til medlemmerne, som forventes at skulle sendes ud lige inden 
efterårsferien. 
 

12) Forsikringer 
Sidste års revisorer stillede spørgsmålstegn til, om det var nødvendigt med vores forsikringer – hhv. 
arbejdsskade og erhvervsforsikring. Anker har nu gransket forsikringerne og fundet ud af, at den 
tidligere bestyrelse, som har tegnet dem, har gjort det med velberådet hu og velovervejelse. Vi 
beholder derfor forsikringerne. 
 

13) Evt. 
Næste bestyrelsesmøde med efterfølgende middag er fredag d. 22/10 2021 kl. 16 hos Anker.  
Josefine bestiller bord til middagen. 

Referent: Josefine Franck Bican 
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