
 Dokument nr.: D2022-22709 

Dagsorden til møde mellem grundejerforeningerne og Fanø kommune 

 
Tid:  Torsdag den 19. Maj 2022 kl. 18.00 

 
Sted:  Kantinen 

 
Medlemmer: Frank Jensen FJ - Borgmester  

  Lasse Harder Schousboe LHS – Formand for ENT 
 Anker Mejnertz AM – Fanø Vesterhavsbad 
  Hans Kjær HK – Rindby Strand 

  Marianne Keldorff – MK Rindby strand (Suppleant) 
  Kirsten Høgh KH – Grøndal 

 Lone Grand LG – Grøndal (Suppleant) 
  Kurt Thorøe KT - Skovly 

Jean Callesen JC – Vester Engen (Suppleant) 
  Michael Lund-Larsen MLL – Bjerges Leje 

 Erland Madsen EM – Bjerges Leje (Suppleant) 
  Anton Pedersen AP – Sønderho Sommerhusområde 

 
 

  
Afbud:  Kurt Thorøe - Skovly 

 
Sekretær:  Trine Lyhne TL – Fanø kommune 

 
 

Dagsordenspunkter: 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

- Godkendt 
 

2. Problem med hastighed på sommerhusveje (Rindby strand) 
 

- Grundejerforeningen Rindby strand ønsker status for forholdene i området 
og fællesgrundlag for vejene og de trafikale forhold i området.  

 
Der aftales mødedato i forbindelse med udsendelse af referatet. 

 

3. Forlængelse af badestier over ny klitrække (Rindby strand) 

- Rindby strand beder kommunen om hjælp i form af kontaktoplysninger på 

ejere til de matrikler, der ligger ud til stranden så foreningen kan indhente 

tilladelser til forlængelse af badestier. Foreningen beder kommunen rykke 

kystdirektoratet for svar. 

 

4. Status på: (Rindby strand) 
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• Lokalplan for ubebyggede arealer i sommerhusområder 

- Rindby strand og Bjerges leje udtrykker ønske om at få lokalplanlagt 
områder hvor der pt. ikke er en lokalplan. Trine orienterer om, at 

spørgsmålet blev drøftet på møde i Grønt Råd, hvor der nedsættes en 
arbejdsgruppe til at se på mulighederne.  

- Bjerges leje tilbyder deres hjælp til udformning af evt. lokalplan i områder, 
hvor der ikke er lokalplaner pt. Det foreslås at udvide Lokalplan 65.  

• Infrastrukturplan 

- Trine orienterer om status for infrastrukturplanen. 

• Helhedsplan for Rindby 

- Trine orienterer om samarbejde med Destination Vadehavskysten om 
helhedsplanen.  

- Hotelprojektet drøftes kort og Rindby strand udtrykker generel positiv 
opbakning, såfremt problemstillingerne grundejerforeningerne ser med 

projektet bliver håndteret, herunder eksempelvis det arkitektoniske og 
højden. 

• Klimatilpasningsplan 

- Trine orienterer om status på klimatilpasningsplanen. Primo juni får Fanø 

Kommune den tilbage fra Rambøll, derefter sendes den i intern høring hos § 
14, stk. 4 udvalget og derefter videre til politisk behandling. Hvorefter 

planen forventeligt kommer i offentlig høring. 

 

5. Hotelprojekt (Rindby strand) 

- Behandlet ovenfor. 

 
6. Prisstigning på færgen (Forskel på Turister og grundejere vs øboere) (Grøndal) 

- Grøndal undrer sig over at priserne er steget for alle andre end fastboende – 
herunder grundejerne. Frank fortæller at beslutningen er truffet af det 

tidligere byråd, men det kan være en del af bosætningsstrategien og Fanø 
Kommunes holdning til at lade bilerne stå på fastlandet. Lasse oplyser om 

Fanø Kommunes kontrakt med molslinjen.  
 

7. Har Fanø kommune en jurist ansat, som grundejerforeningerne kan benytte? 

(Grøndal) 

- Frank orienterer om, at Fanø Kommune ikke har en jurist ansat. 

8. Grøndal ønsker orientering vedr. øvrige grundejerforeningernes grøfte dag. 

(Grøndal) 

- Punktet er behandlet på foreningernes formøde og Grøndal har her fået 

svar.  
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9. Ren Ø dag (Grønt råd) 

- Trine beretter om møde i grøn råd 2. maj, hvor Ren ø-dag blev drøftet. 

Arrangørerne beder om hjælp til projektet fra grundejerforeninger og 

turistbranchen. Næste Ren ø-dag forventes afholdt i foråret 2023. Der er 

positiv stemning blandt grundejerforeningerne. Grundejerforeningerne yder 

også økonomisk hjælp til ren strand. 

 

10. Skt. Hans ved Rindby strand 

- Grøndal efterlyser midler til at opretholde mulighed for afholdelse af Skt. 

Hans arrangementet. Frank oplyser, at det ikke er noget kommunen kan yde 

tilskud til medmindre. 

- Det foreslås at overnatningssektoren kan inddrages idet de tidligere har 

støttet lignende formål. 

11. Eventuelt 

- Rindby strand roser tilflytterarrangementet. Der spørges ind til om Fanø 

kommune har inviteret nye sommerhusejere eller kun tilflyttere. 

- Bjerges leje roser folderen fra Fællesskabet-Fanø. Frank og Trine orienterer 

omkring det videre arbejde i Fællesskabet Fanø. 

- Trine orienterer om borgermødet den 7. juni der afholdes på skolen omkring 

klima og klimahandleplan (DK2020). 

- Trine orienterer om borger – beredskabsmøde den 30. maj.  

 
 

Næste møde mellem Fanø kommune og Grundejerforeningerne forventes afholdt: 
 

 
Den 3. november 2022 i Byrådssalen på Rådhuset kl. 18.00. 

Der er formøde for grundejerforeninger som sædvanligt kl. 16.15 i Byrådssalen. 


