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Referat af bestyrelsesmøde 4. juli 2022 
 
Til stede: Anker, Michael, Annette, Josefine, Anders 
Afbud: Marek. 
 

1. Generalforsamling 23. juli kl. 14.00 
Fanøhallen reserveret inkl. Plads til 100 personer. Forplejning Rudbecks? 
Vi mødes kl. 12:30 og rigger til og laver kaffe. 
Anker og Annette taler med Rudbecks om servering af noget lækkert, der kan spises uden 
bestik. 
Annette står bestillingskøb af vand, øl og vin, kaffe, mælk, servietter, slik/chokolade til kaffen – 
Anders henter i Brugsen kl. 12. 
Anker tjekker om der er vinglas og bestik til at låne i Fanøhallen – (kan lånes i Fanøhallen). 
Fine står for paptallerkner, servietter, the, håndsprit, handsker mv. 
Michael tjekker op må medlemmernes e-mailadresser. 
Dagsorden – Anker laver dagsorden og indkaldelse og sender til os andre til godkendelse. 
Anker laver formandens beretning – Anders fortæller om projekt veje og stier 

  
På valg 2022:  
Anders Brinch Sørensen – genopstiller ikke 
Josefine Bican – genopstiller 
 
Det betyder, at vi mangler mindst én, helst to mere i bestyrelsen. Interesserede må meget 
gerne kontakte formanden. Gerne fra den nordlige side af Strandvejen og øst for Nonboevej, 

hvor vi mangler repræsentanter for foreningen      
 
Følgende er ikke på valg: Marek, Annette, Anker og Michael 
 
Bestyrelsessuppleanter: 
Ole Clausen – ønsker ikke at genopstille 
Nick Nyland - genopstiller 
 
Revisorer:  
Bjørn Kristensen – ønsker ikke at genopstille 
Vibe Rud – Genopstiller 
 
Revisorsuppleant: 
Michael Hansen – opstiller som revisor 
 
Derved mangler vi en bestyrelsessuppleant og en revisorsuppleant. 

 
Efter GF kommer Kim Fischer fra Fanø Ren Strand og fra Dansk Ornitologisk Forening. 
Kim fortæller om arbejdet i Ren Strand og om Fanøs Fugle. 
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2. Nyt fra formanden (i den udstrækning der er nyt) 
Badesti 6 – opdeles nu i hhv. gang og ridesti. 
Vi følger med i fornyelsesprojektet af Rindby Strand ved supermarkedet og evt. campingpladsen. 

 
3. Nyt fra udvalg (i den udstrækning der er nyt). 

Veje og stier – renovering af stierne er nu tilendebragt – dog skal vi lige tjekke op på et skridsikkert 
underlag på broen Dalen/Nonboevej. 
Golfstien, SOB-belægning på hele Golfstien bortset fra begyndelsen, der er asfalteret. 
Ny vejambassadør på Golfstien, Richard Brinck Hansen. 
 

4. Sct. Hans – Michael deltog i årets arrangement ved Rindby Strand med båltale af borgmesteren, 
fællessang, musik og naturligvis bål. Der var 15-1700 fremmødte gæster. Se billeder på 
hjemmesiden.  
Skal det være ved Fanø Bad hvert andet år? 
 

5. Vintereftersyn – intet nyt 
 

6. Stier over nye klitter – projektet er i gang. 
 

7. Ladestandere - Der arbejdes stadig på projektet. Der kommer (måske) snart ladestandere i Nordby 
og Sønderho, Michael tjekker op og opdaterer på hjemmesiden.  
 

8. Projekter, tilskud o.l. – intet nyt 
 
9. Hjemmeside – fungerer fint – budget fremover på hjemmesiden 
 
10. Kommunen 

Anker: Dialogmøde se hjemmesiden for referat. 
 
11. Opfølgning på budget og regnskab (kassereren) 

Regnskab godkendt og revideret og klar til at blive sendt ud. 
Budgettet godkendt af bestyrelsen 

 
12. Fremtidige projekter 

Nye stier over vådområder. 
Skilte ved badestier – kommunen arbejder på at få det gjort til efteråret. Nogle har nye skilte, det 
er ulæselige fra en side. 

 
13.Eventuelt 

Efter Generalforsamlingen vil være et kort konstitueret bestyrelsesmøde, hvor opgaverne fordeles 
mellem os. 
Vi skal senere holde et længere bestyrelsesmøde, hvor vi kan tale tingene igennem. 
Anker og Fine laver Doodle til nyt bestyrelsesmøde. 

 
 
 

Referent: Josefine Bican, Tophuset 
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