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Referat af ordinær generalforsamling i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

lørdag d. 23. juli 2022 
 

Til generalforsamlingen var 47 medlemmer fordelt på 31 huse og 14 veje (bestyrelsen inkl.). 

 

Dagsorden: 
 

Velkomst og valg af dirigent. 

Formanden bød velkommen og spurgte om der var forslag til dirigent. Da det ikke var tilfældet, foreslog 

bestyrelsen Michael Ovesen, som énstemmigt blev valgt. 

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt som foreskrevet efter vedtægterne. 

Nogle har dog kontaktet bestyrelsen for manglende modtagelse af indkaldelse – tjek jeres spam-

filter/uønsket post og tjek, at jeres e-mailadresser er opdateret på hjemmesiden. 

 

1. Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

Formanden begyndte med en beklagelse over sammenfaldet med golfens ægteskabsmatch. Dette til trods 

for, at Stephen Lassen var blevet kontaktet ang. datoen, for at sikre at generalforsamlingen ikke faldt 

sammen med golfarrangementer. 

 

Som en del af bestyrelsens Beretning vil Anders Brinck redegøre for veje og stier. Han og Josefine og Michael 

har over de sidste 2 år ydet et stort arbejde, især med at få styr på og renoveret vore fælles stier. Desuden vil 

Michael redegøre for status for ladestationer til el-biler. 

Efter generalforsamlingen i 2021 konstituerede bestyrelsen sig således: 

Annette ønskede at træde af som formand, men forbliver i bestyrelsen.  
Diverse poster og opgaver blev fordelt som følger: 
- Formand: Anker Mejnertz, Nonboevej 25 
- Næstformand: Anders Brinch Sørensen, Pin High, Skovstien 17 
- Kasserere: Josefine Franck Bican, Tophuset, Dalen 30 
- Medlemsliste og sekretær: Josefine  
- Kaniner & Jagt: Anker 
- Hjemmeside: Michael Ovesen, og Marek Bican 
- Veje og stier: Anders Brinck 
- Skt. Hans: Annette Niebuhr og Anker 
- Kontakt til vinteropsynet: Josefine 
- Møder med kommunen: Anker 
- Kontakt til andre foreninger: Anker 
- Nye stier over vådområder: Anker og Anders 

 

Herudover har der været afholdt tre bestyrelsesmøder. Møderne har været afholdt fysisk og virtuelt, og det 

har fungeret glimrende: 

- Møde 22.10 2021: 
- Møde 14. 4. 2022 
- Møde 4.7.2022 

 
I det følgende vil vi omtale de vigtigste af de opgaver, som vi har arbejdet med i året løb, og nogle af de 

problemstillinger, der har betydning for vort sommerhusområde: 
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Vintereftersyn status. 

- Vi har fået nye tilsynsfolk, nemlig Lisbeth og Jørgen Toft fra Nordby 
- Tilsynet finder jævnt hen ulåste døre, åbne vinduer, ulåste udhuse, lys tændt og meget mere. I kan 

løbende følge status på de 3 tilsynsrunder på vores hjemmeside.  Når der er noget at bemærke 
kontaktes ejerne direkte. 

- Der laves eftersyn efter efterårsferien, efter nytår og efter Vinterferien, samt hvis der har været 
Storm. 

 

Kaninregulering status. 

Der er i 21/22 skudt 32 kaniner i sommerhusområdet og ca. det samme på golfbanen. Kaninbestanden er 
fortsat meget lav pga. sygdom, men der er begyndt at komme flere igen. Nordby jagtforening skønner i 
øvrigt, at der er ca. 30 krondyr og 20 dådyr på Fanø. Dådyr ser man med mellemrum i vort område. 
 

Sct. Hans blev igen i år arrangeret af Rindby Strand grundejerforening (RSG) 

Vi deltog med en enkelt (Michael) i den praktiske afvikling. Udgiften til arrangementet deles forholdsmæssigt 
mellem grundejerforeningerne i Rindby strand, Fanø Vesterhavsbad og Grøndal. 
Vi vil gerne drøfte om det hver andet år skulle være ved Fanø Bad? Har I en mening herom, vil vi gerne høre 
den under evt., så vil vi tage det op med Rindby Strand grundejerforening. Men det forudsætter, at der er én i 
bestyrelsen som vil påtage sig arbejdet sammen med Rindby’s ditto. 
 

Veje og stier v/ Anders Brinck 

- Forsøg med ny belægning på Golfstien (som Vesternasen til nord). Såkaldt FOB belægning. Grundejerne 
på Golfstien har selv betalt belægningen, vedligeholdelse forventes at kunne ske via vejkontoen for 
Golfstien. Det er altså ikke noget som på nogen måde har økonomisk betydning for andre veje. Men det 
bliver interessant at se, hvordan det holder. 

- Alle veje (Golfstien undtaget) har nu plus på vedligeholdskontoen. 
- Projekt ”Renovering af offentlige stier” er fuldført som beskrevet i rapporten på hjemmesiden: 

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/veje-og-stier-arkiv/ 
->  Rapport over tilstanden af offentlige stier ved Fanø Vesterhavsbad efteråret 2020. 
- Ang. almindeligt vejvedligehold. Alle veje får en tur ca. hver 5. uge alt efter vejret – så tjek venligst 

hjemmesiden inden du skriver til bestyrelsen ang. huller i vejen: 
https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier  

 
Stier over nye klitter. 

Jeg tog i efteråret igen kontakt med RSG og også kontakt til Danmarks Naturfredningsforening på Fanø, for at 
få deres syn på stier over de nye klitter. Der er siden blevet afholdt tre møder, hvor Fanø kommune, de to 
grundejerforeninger og DN Fanø har deltaget. Det har været meget konstruktivt og er mundet ud i en plan for 
fem stier over de nye sumpområder som en forlængelse af Badesti 2, 6, 10, 15 og 20. Kun én af dem er i vores 
område, da Badesti 2, nedkørslen og en ved Badesti 6 skønnes at kunne dække vort behov. Det ville 
selvfølgeligt være rart med en forlængelse af alle stier, men det skønnes at være for stor og svær - og for dyr - 
en opgave. Hvis det kan være en trøst, så er der ingen restriktioner på, hvor man må færdes i det nye 
område, men af hensyn til vildtet håber vi, at de nye stier bliver foretrukket. 
Fanø Kommune har sendt ansøgning til Esbjerg Kommune som naturmyndighed og Kystdirektoratet som 
klitfredningsmyndighed. Esbjerg Kommune er positiv, men vi har ikke hørt fra Kystdirektoratet, men Fanø 
Kommune er “over dem”. 
Når det kommer så langt, vil foreningen yde et tilskud til forlængelse af Badesti 6, af Antenneforeningens 
penge. 
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https://usercontent.one/wp/www.fanoevesterhavsbad.dk/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-over-stier-ved-Fanoe-Vesterhavsbad-1.pdf
https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier
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Badesti 6. 

Denne sti ligger på RSG’s område. RSG har for over et år siden søgt om renovering af stien, og opdeling af 
denne i en gangsti og en ridesti. Kystdirektoratet har netop afsluttet behandlingen, og de har givet tilladelse 
til, at stien opdeles. Denne sti anvendes også af mange af vore medlemmer og af tidligere medlemmer af 
Antenneforeningen beliggende i RSG’ område. Derfor er vi indstillet på at bidrage økonomisk til 
renoveringen, hvis RSG udtrykker et ønske herom. I givet fald vil pegene blive taget fra Antenneforeningens 
formue. 
 

Helhedsplan for Rindby strand, herunder hotelprojekt. 

RSG er naturligvis meget engageret i dette projekt og har et tæt samarbejde med Fanø kommune herom. RSG 
ser projektet som en positiv udvikling for Rindby Strand området, som i dag ligner et Klondyke. RSG håber, at 
man kan påvirke projektet, så man får en indbydende strandpromenade gennem byen. Et hotelprojekt må 
gerne indgå heri, men ikke som det er fremlagt. Højden er uacceptabel, arkitekturen skal tænkes ind i 
helhedsplanen og hotelkapaciteten skal ned på et fornuftigt niveau (den foreslåede værelseskapacitet svarer 
til 3 gange Hotel Britannias). 
 

§4 stk 3 udvalg: Klimasikring, udvalg med deltagelse fra grundejerforeningerne 

Foreningen har ved formanden deltaget i 11 borgerudvalgsmøder, hvor vi sammen med øvrige 

grundejerforeninger, specielt udvalgte borgere og kommunen har arbejdet med den ny kommuneplan, hvor 

fokus er på klimasikring. Der mangler klimasikring og -tilpasning for hele øen. Man har kortlagt de naturrisici, 

der er på øen, bl.a. grundvandsstigning også ved regn. Rambøll har netop færdiggjort rapporten herom, og 

den vil blive sendt i høring snarest. Et af problemstillinger er manglende vedligehold af grøfter, idet de 

afleder vandet til havet.  Især i sommerhusområderne er det vigtigt at få styr på grundvandsstanden. I vort 

område indgår etablering af grøft eller dræn så vand fra Dalen kan ledes over i Rindby grøften, det løber ud 

over stranden. Men p.g.a. højdeforskelle er det ikke lige til, så tro ikke at det bliver i morgen, der sker noget. 

Vi kan håbe og arbejde på, at det sker samtidig med kloakering af Dalen-området (som vi heller har ikke 

tidsplanen for). 

 

Dialogmøde med kommunen forår 2022, som jeg deltog i. 

• Dialogmødet holdes to gange om året og er et møde mellem repræsentanter fra grundejerforeningerne, 
borgmesteren og administrationen. 

• Hastighed. Kommunen lavede sidste år målinger på to veje i Rindby området (Slunden og Gøgevej). På 
Gøgevej kørte 85% under 30 km/t, og kun én ud af 3500 over 50. På Slunden (som er asfalteret) kørte 23 
biler over 50 km/t ud af 8500. Problemerne med hastighed føles nok større end det er, og når det er tørt, 
skal man ikke køre meget over 10 km/t, før det støver voldsomt. Til gengæld er vejenes stand mere 
koblet sammen med regn end med hastighed. Og hullerne i vejen giver jo en naturlig dæmpende effekt.  

 

Lokalplan for ubebyggede arealer i sommerhusområder 
o Grundejerforeningerne bad om status på arbejdet med lokalplanlægning for ubebyggede arealer i 

sommerhusområderne. Trine orienterer om, at spørgsmålet blev drøftet på møder i Grønt Råd, hvor 
der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på mulighederne.  

o Grundejerforeningerne tilbyder at deltage i en arbejdsgruppe om lokalplanlægningen for de 
ubebyggede områder - evt. i en revision af lokalplaner generelt for sommerhusområderne. Det 
foreslås at udvide Lokalplan 65. Med lokalplanen ønsker man at gøre det mere ensartet og tydeligere, 
hvad man må og ikke må, f.eks. i forhold til husstørrelse, højde, kælder o.l. 

 

• Der samarbejdes med Destination Vadehavskysten om en helhedsplan for Rindby Strand. RSG. er 
positiv forudsat de tages med på råd, især i.f.t det arkitektoniske, størrelse og højden på et evt. 
hotelbyggeri. 
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• Prisstigning på færgen (Forskel på Turister og grundejere vs. øboere). 
o Vi undrer os over at priserne er steget for alle andre end fastboende – herunder grundejerne. 

Borgmesteren 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. Kommunen oplyser om Fanø Kommunes kontrakt med molslinjen (7 år). 

• Ren Ø-dag. Arrangørerne Beder om hjælp fra sommerhusejerne og turistbranchen. 

• Næste møde afholdes 3. november 2022. 
 

PFAS i drikkevand. Problemet er ikke, at vandet er blevet mere giftigt, men at grænseværdien er sænket til 

1/50 af den tidligere. Vi ligger på 1/25 af den tidligere grænse. Nyt desang. vil blive lagt på hjemmesiden 

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/fanoe-kommune-drikkevand/  

 

Færgepriser.  

På Dialogmødet argumenterede jeg for, at prisstigninger på grundejerbizz skulle følge Ø-bizz prisstigninger. 
Måske var det for svært at forstå, men der var i hvert fald ikke lydhørhed herfor hos kommunen.  
Jeg vil drøfte det med de øvrige grundejerforeninger med henblik på at lægge pres på kommunen. 
Vi kan forudse stigning i priserne indenfor en overskuelig tid. 
 

Ladestandere på Fanø og ved Fanø bad V/Michael 

• Vi er nu i konstruktiv dialog med Ejerforeningen Vesterhavet, der har sagt ja til etablering af 
ladestandere. Placeringen bliver på P-pladsen nær ved legepladsen. 

• Der arbejdes generelt på 8 nye ladere på Fanø i hhv. Nordby og Sønderho.  

• Der er netop kommet ladestation i Rindby. 
 

Støtte til Ren strand (10.000 kr.) og Skovlegepladsen (5.000 kr.) 

Bestyrelsen har diskuteret andre tiltag som: 

• Nye stier over vådområder (hos os kun Badesti 2, samt bidrag til Badesti 6 fra Antenneforeningens 
formue). 

• Bekæmpe invasive arter (japansk pileurt, hybenroser) 

• Alm. Bevoksning. 

• Skilte ved badestier. 

• Vand og oprensning af grøfter. 
 

Vejambassadører 

• Bestyrelsen vil gerne have en tættere dialog med områder, hvor der ikke bor bestyrelsesmedlemmer 
(Dalen og Nonboevej er stærkt repræsenteret indenfor et lille område). 

• Derfor har vi oprettet, hvad vi kalder vejambassadører. P.t. har vi to, nemlig Richard Brinch Hansen 
på Golfstien 20 og Hans Victor på Vesterklit 14.  

• Er der andre, der synes at deres område bliver overset, så kontakt mig eller en anden fra bestyrelsen. 
 

Bestyrelsen arbejder på en forretningsorden for bestyrelsen med bilag med opgavebeskrivelse og 

“Årshjul”. Formålet hermed er især at gøre det meget nemmere at være ny i bestyrelsen samt undgå 

“sammenbrud”, hvis hele bestyrelsen stopper på én gang. 

 

Badeland opgivet 

• Situation ukendt. 85% af de indskudte beløb er blevet tilbagebetalt. Ærgerligt at det skulle ende 
sådan, man kan frygte for hele kompleksets fremtid (ny købmandsruin) 
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Til slut vi jeg takke bestyrelsen for et fantastisk og engageret samarbejde, med streg under samarbejde. Men 

også vore forskellige samarbejdspartnere vil jeg takke. Det gælder Rindby Strand Grundejerforening, Fanø 

Kommune, Jagtforeningen, DN Fanø og udlejningsbureauerne, som bidrager til vedligeholdelse af vore 

badestier. Til slut en stor tak til Anders, som har været nødt til at prioritere, hvilket selvfølgeligt er OK. 

 

Spørgsmål fra fremmødte medlemmer: 

- Hvorfor harver man ikke stranden længere, så der ikke kommer klitter? Svar: Det må man ikke iflg. 

loven. 

- Ros til bestyrelsen for arbejdet (vi takker). 

- Efterspørgsel om kort over offentlige stier. Svar: Det vil blive tydeliggjort på hjemmesiden. 

- Hvad er status på kaninpest? Svar: Det kan ikke helbredes og er en ækel sygdom, hvorfor det er 

barmhjertigt at skyde de syge dyr. Sygdommen kommer med jævne mellemrum, når der er for 

mange kaniner. 

 

2. Fremlæggelse af årsregnskab 2021-2022 til godkendelse samt budget 2022-2023.  

Regnskab og budget kan ses her: https://www.fanoevesterhavsbad.dk/grundejerforeningen/gf-2022/ 

 

Ang. regnskabet, tilskud til veje og stier: 

Følgende har ydet tilskud til de 21 Badestier. Pengene er fordelt forholdsmæssigt mellem os og RSG. 

- Fanø Kommune Kr. 23.000 

- Admiral Strand Kr.   4.000 

- Novasol Kr.   4.000 

- Danibo Kr. 10.000 

 

Årsregnskabet 2021-2022 blev vedtaget. 

 

Spørgsmål vedr. budgettet:  

- 1) Indsigelse mod, at der afsættes penge fra Antenneforeningen i budgettet til ladestander, da 

pengene skal bruges til forskønnelse. SVAR: En opgradering (som fx en ladestander) af Fanø Bad vil 

gøre stedet mere attraktivt for besøgende og skabe flere aktiviteter. Flere aktiviteter kan skabe 

grobund for gode investeringer i Fanø Bad og gøre det kønnere og mere attraktivt. Derfor mener 

bestyrelsen, at det hører ind under forskønnelsen. 

- 2) Et medlem mente ikke, at vi kunne bruge Antenneforeningens penge til almindeligt vedligehold af 

de offentlige stier. SVAR: De penge vi har brugt fra Antenneforeningen er ikke almindeligt vedligehold 

men en absolut tiltrængt renovering. Se projektet her: 

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/veje-og-stier-arkiv/ ->  Rapport over 

tilstanden af offentlige stier ved Fanø Vesterhavsbad efteråret 2020 

-  

Budget 2022-2023 blev vedtaget. 

 

3. Vedtagelse af næste års kontingent.  

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret på kr. 400,- 

 

Forslaget blev vedtaget. 
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4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

På valg: 

- Josefine Bican, Dalen 30. Genopstiller 

- Anders Brinch Sørensen, Skovstien 17. Genopstiller ikke 

Josefine blev genvalgt. Ingen andre ønskede at indtræde i bestyrelsen. 

 

Ikke på valg: 

- Annette Niebuhr, Dalen 62 

- Anker Mejnertz, Nonboevej 25 

- Marek Bican, Dalen 30 

- Michael Ovesen, Dalen 32 

 

Bestyrelses suppleanter: 

- Ole P. Clausen, Skovstien 32. Genopstiller ikke 

- Nick Nyland, genopstiller 

Nick Nyland, Skovsletten 15 og Marianne Jørgensen, Dalen 4 blev valgt som suppleanter til bestyrelsen 

 

Revisorer: 

-  Bjørn Kristensen, genopstiller ikke 

- Vibe Rud, genopstiller 

Vibe Rud, Vesterklit 10 og Michael Hansen, Dalen 62 blev valgt som revisorer. 

 

Revisorer suppleanter: 

• Michael Hansen, opstiller som revisor 

Olav Flach, Strandvejen 61, lejlighed C 202 blev valgt som revisorsuppleant. 
 

5. Beslutningen om, hvorvidt indeværende årsregnskab skal forsynes med revisorerklæring og i givet fald 

valg af revisor og revisorsuppleant. 

Da der er valgt to revisorer og en revisorsuppleant, skal der ikke være yderligere revisorerklæring. 

 

6. indkommende forslag. 

Ingen indkomne forslag 

 

7. Eventuelt. 

Foreningen ønskede formanden tillykke med de 75 og overrakte ham et Fanø-gavekort. 

 

Herefter var der indlæg ved Kim Fischer om Ren Strand Fanø og Dansk Ornitologisk forening 

 

 

 

 

Referat: 

Josefine Bican, Tophuset, Dalen 32. 

 

 

Referatet godkendt af Dirigent Michael Ovesen og Formand Anker Mejnertz 
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: PID:9208-2002-2-472326538628

Michael Ovesen
Dirigent

01-08-2022 07:43

Serienummer: PID:9208-2002-2-008154566232

Anker Ditlev Mejnertz
Formand

01-08-2022 08:52

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
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Referat af ordinær generalforsamling i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 


lørdag d. 23. juli 2022 
 


Til generalforsamlingen var 47 medlemmer fordelt på 31 huse og 14 veje (bestyrelsen inkl.). 


 


Dagsorden: 
 


Velkomst og valg af dirigent. 


Formanden bød velkommen og spurgte om der var forslag til dirigent. Da det ikke var tilfældet, foreslog 


bestyrelsen Michael Ovesen, som énstemmigt blev valgt. 


Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt som foreskrevet efter vedtægterne. 


Nogle har dog kontaktet bestyrelsen for manglende modtagelse af indkaldelse – tjek jeres spam-


filter/uønsket post og tjek, at jeres e-mailadresser er opdateret på hjemmesiden. 


 


1. Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  


Formanden begyndte med en beklagelse over sammenfaldet med golfens ægteskabsmatch. Dette til trods 


for, at Stephen Lassen var blevet kontaktet ang. datoen, for at sikre at generalforsamlingen ikke faldt 


sammen med golfarrangementer. 


 


Som en del af bestyrelsens Beretning vil Anders Brinck redegøre for veje og stier. Han og Josefine og Michael 


har over de sidste 2 år ydet et stort arbejde, især med at få styr på og renoveret vore fælles stier. Desuden vil 


Michael redegøre for status for ladestationer til el-biler. 


Efter generalforsamlingen i 2021 konstituerede bestyrelsen sig således: 


Annette ønskede at træde af som formand, men forbliver i bestyrelsen.  
Diverse poster og opgaver blev fordelt som følger: 
- Formand: Anker Mejnertz, Nonboevej 25 
- Næstformand: Anders Brinch Sørensen, Pin High, Skovstien 17 
- Kasserere: Josefine Franck Bican, Tophuset, Dalen 30 
- Medlemsliste og sekretær: Josefine  
- Kaniner & Jagt: Anker 
- Hjemmeside: Michael Ovesen, og Marek Bican 
- Veje og stier: Anders Brinck 
- Skt. Hans: Annette Niebuhr og Anker 
- Kontakt til vinteropsynet: Josefine 
- Møder med kommunen: Anker 
- Kontakt til andre foreninger: Anker 
- Nye stier over vådområder: Anker og Anders 


 


Herudover har der været afholdt tre bestyrelsesmøder. Møderne har været afholdt fysisk og virtuelt, og det 


har fungeret glimrende: 


- Møde 22.10 2021: 
- Møde 14. 4. 2022 
- Møde 4.7.2022 


 
I det følgende vil vi omtale de vigtigste af de opgaver, som vi har arbejdet med i året løb, og nogle af de 


problemstillinger, der har betydning for vort sommerhusområde: 
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Vintereftersyn status. 


- Vi har fået nye tilsynsfolk, nemlig Lisbeth og Jørgen Toft fra Nordby 
- Tilsynet finder jævnt hen ulåste døre, åbne vinduer, ulåste udhuse, lys tændt og meget mere. I kan 


løbende følge status på de 3 tilsynsrunder på vores hjemmeside.  Når der er noget at bemærke 
kontaktes ejerne direkte. 


- Der laves eftersyn efter efterårsferien, efter nytår og efter Vinterferien, samt hvis der har været 
Storm. 


 


Kaninregulering status. 


Der er i 21/22 skudt 32 kaniner i sommerhusområdet og ca. det samme på golfbanen. Kaninbestanden er 
fortsat meget lav pga. sygdom, men der er begyndt at komme flere igen. Nordby jagtforening skønner i 
øvrigt, at der er ca. 30 krondyr og 20 dådyr på Fanø. Dådyr ser man med mellemrum i vort område. 
 


Sct. Hans blev igen i år arrangeret af Rindby Strand grundejerforening (RSG) 


Vi deltog med en enkelt (Michael) i den praktiske afvikling. Udgiften til arrangementet deles forholdsmæssigt 
mellem grundejerforeningerne i Rindby strand, Fanø Vesterhavsbad og Grøndal. 
Vi vil gerne drøfte om det hver andet år skulle være ved Fanø Bad? Har I en mening herom, vil vi gerne høre 
den under evt., så vil vi tage det op med Rindby Strand grundejerforening. Men det forudsætter, at der er én i 
bestyrelsen som vil påtage sig arbejdet sammen med Rindby’s ditto. 
 


Veje og stier v/ Anders Brinck 


- Forsøg med ny belægning på Golfstien (som Vesternasen til nord). Såkaldt FOB belægning. Grundejerne 
på Golfstien har selv betalt belægningen, vedligeholdelse forventes at kunne ske via vejkontoen for 
Golfstien. Det er altså ikke noget som på nogen måde har økonomisk betydning for andre veje. Men det 
bliver interessant at se, hvordan det holder. 


- Alle veje (Golfstien undtaget) har nu plus på vedligeholdskontoen. 
- Projekt ”Renovering af offentlige stier” er fuldført som beskrevet i rapporten på hjemmesiden: 


https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/veje-og-stier-arkiv/ 
->  Rapport over tilstanden af offentlige stier ved Fanø Vesterhavsbad efteråret 2020. 
- Ang. almindeligt vejvedligehold. Alle veje får en tur ca. hver 5. uge alt efter vejret – så tjek venligst 


hjemmesiden inden du skriver til bestyrelsen ang. huller i vejen: 
https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier  


 
Stier over nye klitter. 


Jeg tog i efteråret igen kontakt med RSG og også kontakt til Danmarks Naturfredningsforening på Fanø, for at 
få deres syn på stier over de nye klitter. Der er siden blevet afholdt tre møder, hvor Fanø kommune, de to 
grundejerforeninger og DN Fanø har deltaget. Det har været meget konstruktivt og er mundet ud i en plan for 
fem stier over de nye sumpområder som en forlængelse af Badesti 2, 6, 10, 15 og 20. Kun én af dem er i vores 
område, da Badesti 2, nedkørslen og en ved Badesti 6 skønnes at kunne dække vort behov. Det ville 
selvfølgeligt være rart med en forlængelse af alle stier, men det skønnes at være for stor og svær - og for dyr - 
en opgave. Hvis det kan være en trøst, så er der ingen restriktioner på, hvor man må færdes i det nye 
område, men af hensyn til vildtet håber vi, at de nye stier bliver foretrukket. 
Fanø Kommune har sendt ansøgning til Esbjerg Kommune som naturmyndighed og Kystdirektoratet som 
klitfredningsmyndighed. Esbjerg Kommune er positiv, men vi har ikke hørt fra Kystdirektoratet, men Fanø 
Kommune er “over dem”. 
Når det kommer så langt, vil foreningen yde et tilskud til forlængelse af Badesti 6, af Antenneforeningens 
penge. 
 


  



https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/veje-og-stier-arkiv/

https://usercontent.one/wp/www.fanoevesterhavsbad.dk/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-over-stier-ved-Fanoe-Vesterhavsbad-1.pdf

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier
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Badesti 6. 


Denne sti ligger på RSG’s område. RSG har for over et år siden søgt om renovering af stien, og opdeling af 
denne i en gangsti og en ridesti. Kystdirektoratet har netop afsluttet behandlingen, og de har givet tilladelse 
til, at stien opdeles. Denne sti anvendes også af mange af vore medlemmer og af tidligere medlemmer af 
Antenneforeningen beliggende i RSG’ område. Derfor er vi indstillet på at bidrage økonomisk til 
renoveringen, hvis RSG udtrykker et ønske herom. I givet fald vil pegene blive taget fra Antenneforeningens 
formue. 
 


Helhedsplan for Rindby strand, herunder hotelprojekt. 


RSG er naturligvis meget engageret i dette projekt og har et tæt samarbejde med Fanø kommune herom. RSG 
ser projektet som en positiv udvikling for Rindby Strand området, som i dag ligner et Klondyke. RSG håber, at 
man kan påvirke projektet, så man får en indbydende strandpromenade gennem byen. Et hotelprojekt må 
gerne indgå heri, men ikke som det er fremlagt. Højden er uacceptabel, arkitekturen skal tænkes ind i 
helhedsplanen og hotelkapaciteten skal ned på et fornuftigt niveau (den foreslåede værelseskapacitet svarer 
til 3 gange Hotel Britannias). 
 


§4 stk 3 udvalg: Klimasikring, udvalg med deltagelse fra grundejerforeningerne 


Foreningen har ved formanden deltaget i 11 borgerudvalgsmøder, hvor vi sammen med øvrige 


grundejerforeninger, specielt udvalgte borgere og kommunen har arbejdet med den ny kommuneplan, hvor 


fokus er på klimasikring. Der mangler klimasikring og -tilpasning for hele øen. Man har kortlagt de naturrisici, 


der er på øen, bl.a. grundvandsstigning også ved regn. Rambøll har netop færdiggjort rapporten herom, og 


den vil blive sendt i høring snarest. Et af problemstillinger er manglende vedligehold af grøfter, idet de 


afleder vandet til havet.  Især i sommerhusområderne er det vigtigt at få styr på grundvandsstanden. I vort 


område indgår etablering af grøft eller dræn så vand fra Dalen kan ledes over i Rindby grøften, det løber ud 


over stranden. Men p.g.a. højdeforskelle er det ikke lige til, så tro ikke at det bliver i morgen, der sker noget. 


Vi kan håbe og arbejde på, at det sker samtidig med kloakering af Dalen-området (som vi heller har ikke 


tidsplanen for). 


 


Dialogmøde med kommunen forår 2022, som jeg deltog i. 


• Dialogmødet holdes to gange om året og er et møde mellem repræsentanter fra grundejerforeningerne, 
borgmesteren og administrationen. 


• Hastighed. Kommunen lavede sidste år målinger på to veje i Rindby området (Slunden og Gøgevej). På 
Gøgevej kørte 85% under 30 km/t, og kun én ud af 3500 over 50. På Slunden (som er asfalteret) kørte 23 
biler over 50 km/t ud af 8500. Problemerne med hastighed føles nok større end det er, og når det er tørt, 
skal man ikke køre meget over 10 km/t, før det støver voldsomt. Til gengæld er vejenes stand mere 
koblet sammen med regn end med hastighed. Og hullerne i vejen giver jo en naturlig dæmpende effekt.  


 


Lokalplan for ubebyggede arealer i sommerhusområder 
o Grundejerforeningerne bad om status på arbejdet med lokalplanlægning for ubebyggede arealer i 


sommerhusområderne. Trine orienterer om, at spørgsmålet blev drøftet på møder i Grønt Råd, hvor 
der nedsættes en arbejdsgruppe til at se på mulighederne.  


o Grundejerforeningerne tilbyder at deltage i en arbejdsgruppe om lokalplanlægningen for de 
ubebyggede områder - evt. i en revision af lokalplaner generelt for sommerhusområderne. Det 
foreslås at udvide Lokalplan 65. Med lokalplanen ønsker man at gøre det mere ensartet og tydeligere, 
hvad man må og ikke må, f.eks. i forhold til husstørrelse, højde, kælder o.l. 


 


• Der samarbejdes med Destination Vadehavskysten om en helhedsplan for Rindby Strand. RSG. er 
positiv forudsat de tages med på råd, især i.f.t det arkitektoniske, størrelse og højden på et evt. 
hotelbyggeri. 
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• Prisstigning på færgen (Forskel på Turister og grundejere vs. øboere). 
o Vi undrer os over at priserne er steget for alle andre end fastboende – herunder grundejerne. 


Borgmesteren 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. Kommunen oplyser om Fanø Kommunes kontrakt med molslinjen (7 år). 


• Ren Ø-dag. Arrangørerne Beder om hjælp fra sommerhusejerne og turistbranchen. 


• Næste møde afholdes 3. november 2022. 
 


PFAS i drikkevand. Problemet er ikke, at vandet er blevet mere giftigt, men at grænseværdien er sænket til 


1/50 af den tidligere. Vi ligger på 1/25 af den tidligere grænse. Nyt desang. vil blive lagt på hjemmesiden 


https://www.fanoevesterhavsbad.dk/fanoe-kommune-drikkevand/  


 


Færgepriser.  


På Dialogmødet argumenterede jeg for, at prisstigninger på grundejerbizz skulle følge Ø-bizz prisstigninger. 
Måske var det for svært at forstå, men der var i hvert fald ikke lydhørhed herfor hos kommunen.  
Jeg vil drøfte det med de øvrige grundejerforeninger med henblik på at lægge pres på kommunen. 
Vi kan forudse stigning i priserne indenfor en overskuelig tid. 
 


Ladestandere på Fanø og ved Fanø bad V/Michael 


• Vi er nu i konstruktiv dialog med Ejerforeningen Vesterhavet, der har sagt ja til etablering af 
ladestandere. Placeringen bliver på P-pladsen nær ved legepladsen. 


• Der arbejdes generelt på 8 nye ladere på Fanø i hhv. Nordby og Sønderho.  


• Der er netop kommet ladestation i Rindby. 
 


Støtte til Ren strand (10.000 kr.) og Skovlegepladsen (5.000 kr.) 


Bestyrelsen har diskuteret andre tiltag som: 


• Nye stier over vådområder (hos os kun Badesti 2, samt bidrag til Badesti 6 fra Antenneforeningens 
formue). 


• Bekæmpe invasive arter (japansk pileurt, hybenroser) 


• Alm. Bevoksning. 


• Skilte ved badestier. 


• Vand og oprensning af grøfter. 
 


Vejambassadører 


• Bestyrelsen vil gerne have en tættere dialog med områder, hvor der ikke bor bestyrelsesmedlemmer 
(Dalen og Nonboevej er stærkt repræsenteret indenfor et lille område). 


• Derfor har vi oprettet, hvad vi kalder vejambassadører. P.t. har vi to, nemlig Richard Brinch Hansen 
på Golfstien 20 og Hans Victor på Vesterklit 14.  


• Er der andre, der synes at deres område bliver overset, så kontakt mig eller en anden fra bestyrelsen. 
 


Bestyrelsen arbejder på en forretningsorden for bestyrelsen med bilag med opgavebeskrivelse og 


“Årshjul”. Formålet hermed er især at gøre det meget nemmere at være ny i bestyrelsen samt undgå 


“sammenbrud”, hvis hele bestyrelsen stopper på én gang. 


 


Badeland opgivet 


• Situation ukendt. 85% af de indskudte beløb er blevet tilbagebetalt. Ærgerligt at det skulle ende 
sådan, man kan frygte for hele kompleksets fremtid (ny købmandsruin) 
 



https://www.fanoevesterhavsbad.dk/fanoe-kommune-drikkevand/
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Til slut vi jeg takke bestyrelsen for et fantastisk og engageret samarbejde, med streg under samarbejde. Men 


også vore forskellige samarbejdspartnere vil jeg takke. Det gælder Rindby Strand Grundejerforening, Fanø 


Kommune, Jagtforeningen, DN Fanø og udlejningsbureauerne, som bidrager til vedligeholdelse af vore 


badestier. Til slut en stor tak til Anders, som har været nødt til at prioritere, hvilket selvfølgeligt er OK. 


 


Spørgsmål fra fremmødte medlemmer: 


- Hvorfor harver man ikke stranden længere, så der ikke kommer klitter? Svar: Det må man ikke iflg. 


loven. 


- Ros til bestyrelsen for arbejdet (vi takker). 


- Efterspørgsel om kort over offentlige stier. Svar: Det vil blive tydeliggjort på hjemmesiden. 


- Hvad er status på kaninpest? Svar: Det kan ikke helbredes og er en ækel sygdom, hvorfor det er 


barmhjertigt at skyde de syge dyr. Sygdommen kommer med jævne mellemrum, når der er for 


mange kaniner. 


 


2. Fremlæggelse af årsregnskab 2021-2022 til godkendelse samt budget 2022-2023.  


Regnskab og budget kan ses her: https://www.fanoevesterhavsbad.dk/grundejerforeningen/gf-2022/ 


 


Ang. regnskabet, tilskud til veje og stier: 


Følgende har ydet tilskud til de 21 Badestier. Pengene er fordelt forholdsmæssigt mellem os og RSG. 


- Fanø Kommune Kr. 23.000 


- Admiral Strand Kr.   4.000 


- Novasol Kr.   4.000 


- Danibo Kr. 10.000 


 


Årsregnskabet 2021-2022 blev vedtaget. 


 


Spørgsmål vedr. budgettet:  


- 1) Indsigelse mod, at der afsættes penge fra Antenneforeningen i budgettet til ladestander, da 


pengene skal bruges til forskønnelse. SVAR: En opgradering (som fx en ladestander) af Fanø Bad vil 


gøre stedet mere attraktivt for besøgende og skabe flere aktiviteter. Flere aktiviteter kan skabe 


grobund for gode investeringer i Fanø Bad og gøre det kønnere og mere attraktivt. Derfor mener 


bestyrelsen, at det hører ind under forskønnelsen. 


- 2) Et medlem mente ikke, at vi kunne bruge Antenneforeningens penge til almindeligt vedligehold af 


de offentlige stier. SVAR: De penge vi har brugt fra Antenneforeningen er ikke almindeligt vedligehold 


men en absolut tiltrængt renovering. Se projektet her: 


https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/veje-og-stier-arkiv/ ->  Rapport over 


tilstanden af offentlige stier ved Fanø Vesterhavsbad efteråret 2020 


-  


Budget 2022-2023 blev vedtaget. 


 


3. Vedtagelse af næste års kontingent.  


Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret på kr. 400,- 


 


Forslaget blev vedtaget. 


  



https://www.fanoevesterhavsbad.dk/grundejerforeningen/gf-2022/

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/praktisk/vejeogstier/veje-og-stier-arkiv/

https://usercontent.one/wp/www.fanoevesterhavsbad.dk/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-over-stier-ved-Fanoe-Vesterhavsbad-1.pdf

https://usercontent.one/wp/www.fanoevesterhavsbad.dk/wp-content/uploads/2021/03/Rapport-over-stier-ved-Fanoe-Vesterhavsbad-1.pdf
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4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter samt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  


På valg: 


- Josefine Bican, Dalen 30. Genopstiller 


- Anders Brinch Sørensen, Skovstien 17. Genopstiller ikke 


Josefine blev genvalgt. Ingen andre ønskede at indtræde i bestyrelsen. 


 


Ikke på valg: 


- Annette Niebuhr, Dalen 62 


- Anker Mejnertz, Nonboevej 25 


- Marek Bican, Dalen 30 


- Michael Ovesen, Dalen 32 


 


Bestyrelses suppleanter: 


- Ole P. Clausen, Skovstien 32. Genopstiller ikke 


- Nick Nyland, genopstiller 


Nick Nyland, Skovsletten 15 og Marianne Jørgensen, Dalen 4 blev valgt som suppleanter til bestyrelsen 


 


Revisorer: 


-  Bjørn Kristensen, genopstiller ikke 


- Vibe Rud, genopstiller 


Vibe Rud, Vesterklit 10 og Michael Hansen, Dalen 62 blev valgt som revisorer. 


 


Revisorer suppleanter: 


• Michael Hansen, opstiller som revisor 


Olav Flach, Strandvejen 61, lejlighed C 202 blev valgt som revisorsuppleant. 
 


5. Beslutningen om, hvorvidt indeværende årsregnskab skal forsynes med revisorerklæring og i givet fald 


valg af revisor og revisorsuppleant. 


Da der er valgt to revisorer og en revisorsuppleant, skal der ikke være yderligere revisorerklæring. 


 


6. indkommende forslag. 


Ingen indkomne forslag 


 


7. Eventuelt. 


Foreningen ønskede formanden tillykke med de 75 og overrakte ham et Fanø-gavekort. 


 


Herefter var der indlæg ved Kim Fischer om Ren Strand Fanø og Dansk Ornitologisk forening 


 


 


 


 


Referat: 


Josefine Bican, Tophuset, Dalen 32. 


 


 


Referatet godkendt af Dirigent Michael Ovesen og Formand Anker Mejnertz 
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ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGADCCBOigAwIBAgIEXgtKozANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMTA2MjMyMTAw
MzFaFw0yNDA2MjMyMTMwMzFaMHYxCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzE8MBUGA1UEAwwOTWljaGFlbCBPdmVzZW4wIwYDVQQFExxQSUQ6
OTIwOC0yMDAyLTItNDcyMzI2NTM4NjI4MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA
ndx7B/FuC5/nTpEpSSDnZaoLpPJ0JA/TfVIMkJjl7KjaS5eRayr1QLUoVWH8jtNkT2QiKSK0tih0
lATsPQW88SDJb1/fVH007zEDMXlVIz8zzur3MPGuVPS73IImurBTon5fI9tVwEhk6ETgI6PAaolK
XeB7tzZQ9MZZzOK5njPBLmOI+LE4wzQBBhzEv3eTv2/okONj4+puOJuVwpDsA6WVaEvISGjZ6VO0
2cxvpKpx7ZHYgWKJ6A1UuIqY0WsYHMjUZodUvAdt8UgMTt4nn9hjRc6park7KG+2bvtSdk9EPhys
5w8V2ofaElUI+qHuwM2V7OD7VxVZpcmRFIz0awIDAQABo4ICyjCCAsYwDgYDVR0PAQH/BAQDAgP4
MIGHBggrBgEFBQcBAQR7MHkwNQYIKwYBBQUHMAGGKWh0dHA6Ly9vY3NwLmljYTA0LnRydXN0MjQw
OC5jb20vcmVzcG9uZGVyMEAGCCsGAQUFBzAChjRodHRwOi8vYWlhLmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5j
b20vb2Nlcy1pc3N1aW5nMDQtY2EuY2VyMIIBQwYDVR0gBIIBOjCCATYwggEyBgoqgVCBKQEBAQEF
MIIBIjAvBggrBgEFBQcCARYjaHR0cDovL3d3dy50cnVzdDI0MDguY29tL3JlcG9zaXRvcnkwge4G
CCsGAQUFBwICMIHhMBAWCVRSVVNUMjQwODADAgEBGoHMRm9yIGFudmVuZGVsc2UgYWYgY2VydGlm
aWthdGV0IGfmbGRlciBPQ0VTIHZpbGvlciwgQ1BTIG9nIE9DRVMgQ1AsIGRlciBrYW4gaGVudGVz
IGZyYSB3d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0b3J5LiBCZW3mcmssIGF0IFRSVVNUMjQwOCBl
ZnRlciB2aWxr5XJlbmUgaGFyIGV0IGJlZ3LmbnNldCBhbnN2YXIgaWZ0LiBwcm9mZXNzaW9uZWxs
ZSBwYXJ0ZXIuMIGXBgNVHR8EgY8wgYwwLqAsoCqGKGh0dHA6Ly9jcmwuaWNhMDQudHJ1c3QyNDA4
LmNvbS9pY2EwNC5jcmwwWqBYoFakVDBSMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UECgwJVFJVU1QyNDA4
MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjEQMA4GA1UEAwwHQ1JMMzIwMTAfBgNVHSME
GDAWgBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TAdBgNVHQ4EFgQUXVzx2PmEe0qxG6lzU8ROZjSgxdEw
CQYDVR0TBAIwADANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAQEAZhexDZd09mHYobOVZJ9DOiQhoEe5n1gjLmNg
94R5jERvJZdLsQg8X/snOc8lVRiWpW5urh2gNQuwUEE2DxaYr5YifVgNuHNcUP9N8F+VwT2CJErR
Q2DUkq+eignUrRuYsKHoJ7wuwOV7zMpaG9zbgeLH6182xB56eE+VFzRKdNWs/1fFBDEf6KVm5Pj6
RxA4Gj6h4029c31hTci7qWSeNTVVuYM26P79WHtokXmaTI3TLQahY+dpVRMTTUuFPl8ttNA/WfQC
LwniLBF5SMZRNUY0hHwgeS5OmCsb1j8zyrJV76eavqwF8qs8uxFX9T570RBNTx53CTDuBA/g9vj4
oQ==


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+UmVmZXJhdCBHZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZyAyMy4ganVsaSAyMDIyLnBkZjogODM0Y2I4NThkMzllMGJiZmQyNjhiODE0MGMyNjZkODAxZTg5OTY0ZWFlNmRmN2ZlZGJhODI5Y2U3MGYzNDRiOTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogNWZhYTEyNmMtODI2Yi00MDAxLTllYzYtN2JjODRiNGZmNmU0PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken XBL/Jc2YGKzj3HP9ObaQbP4yKJe9ugyg5+OD/X+BDM4=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKE1hY2ludG9zaDsgSW50ZWwgTWFjIE9TIFggMTBfMTVfNykgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzEwMy4wLjAuMCBTYWZhcmkvNTM3LjM2
  challenge 3a373402-98bc-4847-a58e-31b0f266c628
  TimeStamp MjAyMi0wOC0wMSAwNTo0MzozNSswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 LgHAfoQsXJOyGLv1SPf/IAs4kNtkw5wZQnAY9HOCVH0=


 
L57KRAX7bmpYcoOIOZ2AoWdFnoNkUX5QdLDuw6cbBd+KB7mE0KeLyZ6qLjWkNjxFKh5Xhw7NQUHz
7IJlhrfDeURNnmZi4GNU9FM0PP3yPld6mwQ9sNBbBm6qA9cScZxtb4tG1+qcvUHWdvuwtQXMZx+L
udQEFOBXDlOd35+hpqfop8w6QsVU46TNXOCzXT5FT7tOtR/mG0UV+glnJJBg1+sAlNBOkPg6TxwS
MMmvJFQE5tUFX3OGJLcx2bWzF5OvlT4rHtNm5o7PDi0TzcYemtzPUQpix7382dhd8VjYruTnpaiq
1lCmNGUfuiOTJCYhdIPsf9Vw9z+h3ZTCf9wNLw==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGBzCCBO+gAwIBAgIEXmGyeTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMjA1MjAwNTA0
MDlaFw0yNTA1MjAwNTM0MDlaMH0xCzAJBgNVBAYTAkRLMSkwJwYDVQQKDCBJbmdlbiBvcmdhbmlz
YXRvcmlzayB0aWxrbnl0bmluZzFDMBwGA1UEAwwVQW5rZXIgRGl0bGV2IE1lam5lcnR6MCMGA1UE
BRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTAwODE1NDU2NjIzMjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCC
AQoCggEBAISXof2WbqvDJhfOGWAXRrRI1rpEd3CeLWPCun52w3HgaEkTsXi3IMIZavGp/qE3QdgR
P3cRiE5gB5I6UqSVDceIyHZhPgM689oVfOcqnmR6oihqcNfQXTkPvP/fkAObn2dvPCvhmlXIL1R/
Ndq9FZ2vHCX3sNJskDKAJWdssnJNJBAP0ksFCxyHOT2WPXMbSam/NReGKDxwqBuB8LJSGkpQ/PS5
erMVk/a6a3u6v3IDTK32ag+4zuYbFg/EeLZx+ozfS6UD8Z/OZHEHBnIM35BwTcYw7ZgdVDw894k5
f5nFDiQE3mGl3NyesPF8M7AhDl/5MaueILKy6h2DMXxOi+MCAwEAAaOCAsowggLGMA4GA1UdDwEB
/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5pY2EwNC50
cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2EwNC50cnVz
dDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIBMgYKKoFQ
gSkBAQEBBTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9yZXBvc2l0
b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRlbHNlIGFm
IGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBkZXIga2Fu
IGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBhdCBUUlVT
VDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4gcHJvZmVz
c2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmljYTA0LnRy
dXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRS
VVNUMjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMMB0NSTDY5NjQw
HwYDVR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFL3kZHliZY27xx+oABxO
L45NBRCZMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBADkl6asiUPKPxAcInXYDxL1vAgu8
LpZLc2mbVaNkQ42FmQXV3HYXb64tynmpc/zgyuteCigVGapaCk9zBgg2wAFS39Et5ssoA4HgDPp7
vsbGMLwoQmG9lWPGrzIKE6jWtLSiwmgCLZlRv8XxjcEhro0d7Fz72Szv859Ce0VY69wLD4V5sPH5
xR28UJa//7p26iAGCmIzoyxPgWfrU3lEGnGo1TMAm8c00wg3IYO+H7GPIffX+1cOqj53wzRdWYg6
vPgCJC4Pp42QynRKGaRIRGufIj1vfNS/gD6F9xaXSiFMkb+WaxOAdIxywcv8rE8RjGtJLE7iG/Am
5Su39OhvmUU=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+UmVmZXJhdCBHZW5lcmFsZm9yc2FtbGluZyAyMy4ganVsaSAyMDIyLnBkZjogODM0Y2I4NThkMzllMGJiZmQyNjhiODE0MGMyNjZkODAxZTg5OTY0ZWFlNmRmN2ZlZGJhODI5Y2U3MGYzNDRiOTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PlNpZ25lcmluZyB0b2tlbjogNWZhYTEyNmMtODI2Yi00MDAxLTllYzYtN2JjODRiNGZmNmU0PC9kaXY+PC9kaXY+
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken i+9/PJEgVjYG7MISKJodOGfGMqny6V6E+PuVGiIzMCU=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKGlQaG9uZTsgQ1BVIGlQaG9uZSBPUyAxNV82IGxpa2UgTWFjIE9TIFgpIEFwcGxlV2ViS2l0LzYwNS4xLjE1IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgVmVyc2lvbi8xNS42IE1vYmlsZS8xNUUxNDggU2FmYXJpLzYwNC4x
  challenge 6d8cb0d1-76f5-491b-810b-2dc25123a18c
  TimeStamp MjAyMi0wOC0wMSAwNjo1MjowMCswMDAw
  identityAssuranceLevel 2



	



