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Referat af bestyrelsesmøde 15. oktober 2022 

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

 

 

Dagsorden: 

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

a. Veje og stier 

Ny kontaktperson kommer i kommunen.  

Møde mellem Fanø Kommune og grundejerforeningerne om at udarbejde et statusnotat, 

så der fremover er et fælles grundlag for drøftelser af udfordringerne med 

vedligeholdelsen af sommerhusvejene. Dette fordi, der gennem årene har været tildens til 

med jævne mellemrum at skulle starte forfra. Notatet vil munde ud i overvejelser og 

forslag til fælles tiltag til løsning af nogle af de vigtigste problemer som eksempelvis 

støvgener, hastighed og vedligehold samt et fælles Code of Conduct om færdsel på 

sommerhusvejene.  

Notatet er under udarbejdelse. Møde igen desangående til januar. 

Stadig problemer med enkelte husejere, der er tilmeldt forkert vejadresse. Dette i forhold 

til betaling mv. Annette tjekker op på det. 

b. Stier over nye klitter  

Intet nyt, vi afventer svar fra Kystdirektoratet. I den forbindelse vil Badesti 6 blive delt i 

hhv. gang- og ridesti. 

c. Projekter, tilskud o.l.  

Projekt renovering af stier er afsluttet. 

Bestyrelsen vil tilbyde Fanø Ren Strand hjælp med at understøtte deres hjemmeside. 

Bestyrelsen besluttede enstemmigt at støtte til hhv. Skovlegepladsen med kr. 5000,- og 

Ren Strand med kr. 10.000, -. 

d. Hjemmeside – Mappe med hhv. igangværende og afsluttede projekter bliver oprettet.  
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e. Kommunen – Dialogmøde med kommunen (Anker) 3. nov. 2022.  

Emner: Statusnotat sommerhusveje, badestier over ny klitrække, udviklingsplan for 

Rindby og Ankomst til Fanø samt status på infrastrukturplan og lokalplan for 

sommerhusområder. 

Bestyrelsen forslår derudover emner som: Hvad sker ved Fanø Bad? Må vi harve 

stranden, der hvor der endnu er fladt ved Badet, ligesom i buggyområdet og Rindby?  

f. Ambassadører – pt kun 2 vejambassadører på hhv. Richard Brinck Hansen, Golfstien 20 

og Hans Victor, Vesterklit 14, flere efterlyses. En ambassadør skal være vores ører og 

øjne. IKKE ang. vejene, men om alt mulig andet, som det kan være svært for bestyrelsen 

at holde styr på. Ambassadøren skal være en slags kontaktperson og rapportere til 

bestyrelsen, hvis der er problemer med vand, hvis, der er alt for mange kaniner, der 

undergraver klitterne mv. 

g. Kaniner og jagt – Kaninregulering på egen grund skal opdateres hos grundejerne på 

hjemmesiden inden 1. nov. 

 

2. Opfølgning på budget og regnskab (kassereren).  

Pt. 399 medlemmer, hvoraf de 3 endnu ikke har betalt kontingent. Manglende betalere bliver 

passive medlemmer indtil betaling er udført. 

Husk, man kan kun være såkaldt brev-medlem, hvis man ikke har en e-mail og derfor ikke kan 

tilmeldes elektronisk eller har udfordringer med alt det digitale. 

MobilePay er en succes – hele 188 medlemmer har benyttet sig af betalingsmuligheden. 

 

3. Lycium  

Vi afventer med spænding høringsresultatet. Bestyrelsen holder sig neutrale, men opfordrer 

medlemmerne at indgive høringssvar.  

 

4. Stemmeret ved generalforsamling/aktive i bestyrelsen  

Nogle nu tidligere ejere har overdraget deres sommerhus til børnene, men vil gerne være aktive 

i bestyrelsen og komme til generalforsamlingerne. Dette giver i en udfordring i forhold til 
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vedtægterne om bl.a. medlemskab og stemmeret. Bestyrelsen vil dog gerne imødekomme dette 

ved at man kan give en fuldmagt til sine nærmeste (forældre eller børn). 

Josefine og Michael tjekker op på sagen. 

Ægtefæller, også selvom de ikke står som medejere på skødet, regnes dog som fuldgyldige 

medlemmer. 

 

5. Suppleanters deltagelse i bestyrelsesmøder?  

Forespørgsel fra en af bestyrelsens suppleanter, om suppleanter må deltage i 

bestyrelsesmøderne og evt. være aktive i bestyrelsen. Den samlede bestyrelse var enige om at 

imødekomme forespørgslen og hilser suppleanterne velkomne. Suppleanter, der gerne vil 

deltage i møderne, skal selv meddele det til bestyrelsen. 

 

6. Hvervekampagne af nye medlemmer 

 Michael laver liste over ikke-medlemmer. Vi kan evt. lave et supplerende skriv til vores 

brochure. 

 

7. Nye bestyrelsesmedlemmer  

Vi mangler flere medlemmer af bestyrelsen, især fra området øst for plantagen (Ved Skoven, 

Skovsletten, Fjeldstien og Norges Fjelde) og nord for Strandvejen (alle veje), da disse områder 

ikke er repræsenteret i bestyrelsen. 

 

8. Fremtidige projekter 

a. Bevoksning i vores område: Mange steder vokser træer og buske sig høje og tætte, hvilket 

forandrer det åbne klitlandskab til mere eller mindre lukket skov. Vores udsyn fra huse, stier og 

veje bliver begrænset – hvilket kan have trafikale konsekvenser. Josefines forslag er, at vi 

arbejder på, at få folk til at fælde/beskærer træer og buske, så vi bevarer det åbne klitlandskab. 

Bevoksningen gælder også vådområder fx sumpen langs med Dalen fra indkørslen og mod syd 

til Badesti 5. Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at skære de høje buske og træer på 

egen grund ned, så vi kan beholde de klitlandskaber vi har.   

Anker taler med Fanø Vesterhavsbad A/S ang, rydning af deres arealer. 
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b. Ejerforeningerne ved Fanø Bad: Forslag om, at vi mødes ganske uforpligtende med 

ejerforeningerne i Fanø Bad. Udgangspunktet er, at vi skal lære hinanden at kende – i første 

omgang. Det kan lægge en god grobund for fremtidigt arbejde til vores fælles bedste. Annette 

og Anker arbejder på sagen, evt. møde med to fra hver forening. 

c. Skilte ved badestier på stranden 

d. Badesti-skilte på stranden er efterhånden blevet begravet i klitterne, hvilket kan gøre det 

vanskeligt at finde eller se dem, når man kommer fra vandet. Nogle gange etablerer uvidende 

turister sig på stranden midt i opgangen. Kommunen har lovet at gøre noget ved det her i vinter. 

e. Klimatilpasningsplanen er pt. i høring.  

Vi afventer en evt. vedtagelse. Læs evt. mere her: Klimasikring og-tilpasning (fanoe.dk) 

 

9. Generalforsamling 2023 

 Dato for generalforsamlingen er 15. juli 2023 kl. 14-16 i Fanøhallen. 

 Anker tjekker op på om vi evt. kan leje et andet lokale i hallen. 

 

10. Tilretning af vedtægterne.  

Foreningens vedtægter kan flere punkter godt præciseres mere. F.eks. står der ikke noget om, 

hvem skal godkende referat fra generalforsamlingen.  

Josefine laver et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 

 

11. Eventuelt. 

Skt. Hans: Hvordan forholder bestyrelsen sig fremadrettet? Skal vi til at skifte mellem 

Rindby/Fanø Bad som før i tiden? Skal bestyrelsen være mere aktive? Så længe vi ikke er flere 

i bestyrelsen, har vi ikke mulighed for at påtage os mere arbejde.  

Anker og Annette taler med Rindby grundejerforening desang. 

 

 

Referent: Josefine Bican, Tophuset, Dalen 30 
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