Referat af ordinær generalforsamling for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening
fredag d. 19. juli 2019, 16:00-17:15
Hotel Fanø Badeland, Strandvejen 52, Fanø Bad
Som dirigent valgtes Annette Niebuhr, Safarigården, Dalen 62, som konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet.

1. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
Fungerende formand Josefine Franck Bican indledte med at fortælle om en meget vingeskudt
bestyrelse. Desværre mistede bestyrelsen 2 medlemmer, som døde alt for tidligt. Vi sender varme
tanker til de efterladte. Dette har selvfølgelig haft stor betydning for arbejdet i bestyrelsen. Josefine
har kørt foreningen som fungerende Formand, næstformand og fungerende kasser.
Der blev fortalt om mødet med kommunen, hvor vi ikke var med: Hovedpunkterne på mødet var
”Taxa”, som igen er på øen. Ole Thomassen har startet Fanø Taxa som er døgnbetjent. Der er stadig
telebusser som man kan bestille dør til dør i udvalgte tidsrum og busdrift. Oplysninger ligger på
vores hjemmeside:
Så blev der talt om spildevandsplan, som forventes ar blive sendt i offentlig høring primo juli 2019.
Afledning af spildevand i sommerhusområderne vil fortrinsvis ske ved nedsivning. Tilslutning til
offentlig kloak vil ske i områder med høj grundvandsstand og i nærheden af beskyttet vandløb og
vådområder.
Det sidste emne der var oppe, handler om infrastruktur. Da Fanø oplever et stigende bilpres. Der er
mangel på P-Pladser specielt i Sønderho. Der kom flere forslag bl.a. bilfri zoner i byerne, men med
stor parkeringsplads lige uden for byen til parkering. Forslag:
• Kør til sommerhuset og lad bilen stå
• Udvide cykel og gangstier
• P-hus på Esbjerg havn
• Udvidet kollektiv trafik, førerløse busser med tiden
• Forslag om nedsættelse af hastigheden i sommerhusområderne.
• Cykel og gangsti langs Sønderho Strandvej
• Takster skal bruges til at trække flere til Fanø og evt. øget færgeafgange.
Vedr. Sankt Hans fortalte Josefine, at det var Rindby Strand Grundejerforening, som havde lavet alt
arbejdet i år. De havde fuld forståelse for situationen i vores grundejerforening. Vi betalte vores
del, men de lavet arbejdet.
Kontingentsystemet har voldt store udfordringer. Her er der brugt alt for meget tid på at sende
opkrævninger og rykker ud. Det virker ikke optimalt, og det er meget svært bare at få overblik over,
hvad det er man sender ud, om det overhovedet når frem, og hvad der står af betalingsbetingelser
på rykker m.m. Det har skabt store frustrationer for bestyrelsen og sikkert også for nogle
medlemmer. Der har også været tvivl om, hvilke opgaver vores revisor har i den forbindelse. Det er
noget som der skal ses på hurtigt af den nye bestyrelse. Systemet er en del af vores hjemmeside
www.fanøvesterhavsbad.dk

Vintertilsyn. Der blev fortalt at Steen Porsgaard gerne vil have en medhjælper til vintertilsyn, og
Hans Henning Jensen har været så venlig at melde sig på banen.
Der blev fortalt om projektet Nordsøbadet Fanø, som vi hørte om sidste år. Der er i mellemtiden
kommet en ny bestyrelse som fortsætter arbejdet. Der var lagt materiale rundt til alle, som fortalte
om projektet, og at det er muligt at købe folkeaktier til kr. 1.500 pr stk. I så fald projektet ikke
realiseres vil man få tilbagebetalt sine penge. Det er vigtigt for bestyrelsen, at så mange lokale som
muligt støtter projektet, da man derefter har bedre mulighed for at få støtte fra de store fonde.
Det er et meget spændende projekt som vi følger og håber, bliver gennemført, da det vil være med
til at løfte området her ved Fanø Bad. Materiale om projektet ligger på vores hjemmeside:
http://www.fanøvesterhavsbad.dk/images/pdf/Nordsoebadet.pdf
Så blev der talt om Lycium som er et meget spændende projekt, der fortæller om den unikke
geologi her ved vadehavet, hvor Fanø er den nordligste af barriereøerne. Øerne er en forudsætning
for vadehavet, som er udpeget til UNESCO verdensarv. Planen er, at det skal ligge lige ved
nedkørslen til stranden ved Fanø Bad. Det vil blive bygget så det falder naturligt ind i landskabet, og
samtidig, hvor man kan se netop den natur, som det hele handler om. Der er meget stor positiv
interesse for projektet. Der er ingen tvivl om, at dette projekt vil være med til at give Fanø Bad et
fantastisk løft. Bestyrelsen har lagt hele prospektet op på vores hjemmeside, hvor man kan læse
om det: http://www.fanøvesterhavsbad.dk/praktisk/lycium
Formandens beretning blev herefter godkendt.

2. Fremlæggelse af årsregnskab.
Regnskabet blev fremlagt. Der var spørgsmål vedr. ubetalt kontingent fra sidste år. Her måtte
Josefine fortælle at hun havde skrevet rundt for at få hjælp, men ingen vendte tilbage, så hun har
løst opgaven, så godt det var muligt for hende. Der har ikke været tid til at se på tidligere år. En
opgave for den nye bestyrelse bliver at se på dette og skrive rundt når der er et overblik over det.
Herefter blev regnskabet godkendt.
3. Næste års kontingent
Det blev vedtaget at kontingentet fortsætter uændret på kr. 400,4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Hans Henning Jensen ønsker efter 10 år ikke at fortsætte i bestyrelsen og bestyrelsen takker ham
for det store arbejde han har lavet med en gave.
Den nye bestyrelse består af følgende:
Jørgen Kjems, Ravnen, Hanevej 13b (Var ikke på valg så fortsætter)
Josefine Franck Bican, Tophuset, Dalen 30
Annette Niebuhr, Safarigården, Dalen 62
Michael Ovesen, Abelone, Dalen 32

Marek Bican, Tophuset, Dalen 30
Anker Mejnertz, Lærken, Nonboevej 25
Bo Leervad Christensen, Strandsøvej 2
Suppleanter
Birthe Refslund, Sønderklit 32
Anders Brinch Jørgensen, Skovstien 17
5. Valg af revisor
Det blev vedtaget at vi fortsætter med Simon Hessellund, Sædding Revision ApS
6. Behandling af indkomne forslag.
Fanø Aktivitetscenter
Kurt E Nielsen fra Nyform fortalte om det projekt, som han efter sidste års generalforsamling har
sat i gang. I de seneste år har der været meget snak om den gamle købmand og bygningens
tilstand. Kurt har taget initiativet til at starte et aktivitetscenter op i lokalet, som han har fået til
rådighed af den nuværende ejer. Den er blevet malet og sat i stand så de i samarbejde med Club
Fanø har en masse aktiviteter. Her er bl.a. en ugeplan for uge 30
Program for uge 30.
Husk at tjekke/tilmelde jer på NY FORM fanø’s facebook, da ændringer kan forekomme
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Arrangører:
Ansvarlig:
Club Fanø
Kurt E. Nielsen, indtil der er en, der kan tage over
NY FORM med KOM I NY FORM

De vil også meget gerne investerer i 2 transportable saunavogne som kan lejes og bruges nede ved
vandet.
Formålet med stedet er:

1.
2.
3.
4.

Sikre vores værdier på Fanø
Sikre at kommende generation også synes, at Fanø er et godt sted at holde ferie
Skabe bedre forståelse imellem ejere, gæster og lokalbefolkning.
Udvide sæsonen, så restauranterne og butikkerne kan få en mere stabil indtægt, og dermed
højne deres service
Det skal siges her, at dette projekt ikke er en del af forretningen Nyform, men en selvstændig
aktivitet sammen med Club Fanø. Men det er Kurt personligt, som står inde for projektet.
De søger støtte fra foreningen på kr. 25.000 i år og derefter kr. 15.000 de næste 2 år.
Den nye bestyrelse skal først have skabt et overblik over økonomien i foreningen, men ser positivt
på projektet som falder ind under de aktiviteter vi kan støtte i forhold til vores vedtægter.
Generalforsamlingen var udpræget positiv over for projektet.
http://www.fanøvesterhavsbad.dk/praktisk/supermarket
Herefter blev generalforsamlingen hævet.

Efterfølgende drog en stor del af forsamlingen ned og så udstillingen Fanø Dagbog. Her var der
arrangeret en meget flot fremvisning og fortælling om udstillingen, hvor alle fortællere var iklædt
Fanø´s forskellige dragter. Det er en udstilling som meget varmt kan anbefales at gå ind og se.

20. juli 2019 Bestyrelsen
Dagen efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Annette Niebuhr som formand
og Josefine Franck Bican som Kasser og sekretær.
Referatet er at finde på hjemmesiden:
http://www.fanøvesterhavsbad.dk/grundejerforeningen/referater/80-referat-af-konstituerendebestyrelsesmode-den-20-07-2019
Referatet er godkendt af dirigenten, Annette Niebuhr og den fungerende formand, Josefine Bican.

Referent
Annette Niebuhr

