
 

  

Bestyrelsen i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening ønsker alle medlemmer et 
godt 2019. 

  
Året, der er gået, har budt på store udfordringer for bestyrelsen, hvorfor der har været 
noget stille. Det skal vi være de første til at beklage og undskylde. 
 
Vores formand, Preben, er pt sygemeldt på ubestemt tid, hvorfor undertegnede er indtrådt 
som fungerende formand indtil Preben er tilbage. 
 
Dette har naturligvis sat vores arbejde bl.a. med Antenneforeningen i bero, men vi har 
aftalt en udskydelse med Nordby Antenneforening mht. ny aftale. 
 
Der vil også snarest blive sendt kontingentopkrævninger ud til medlemmerne. 
 
Vores medlemsliste burde nu være opdateret, hvilket har været et udfordrende og stort 

arbejde. Vi håber, at alle nu er kommet med på listen 😊 Vi må endnu en gang opfordre 

til, at man tilmelder sig elektronisk via hjemmesiden. Skal man have opkrævninger 
manuelt bliver pålagt et gebyr på kr. 100,- ekstra pga. de omkostninger der er forbundet 
hermed. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde give dispensation, hvor gebyret så 
frafalder. 
 
Steen har kørt sin første runde i vinteropsynet og bortset fra enkelte ulåste yderdøre, 
ingen væsentlige bemærkninger. Ejerne er overraskede – men er alligevel glade for 
informationen. Steen kører videre efter planen i januar og I vil kunne følge hans små 
rapporter på hjemmesiden her:  http://www.fanøvesterhavsbad.dk/praktisk/vinteropsyn 
 
Vi vil ikke fremover rundsende skrivelser i form af nyhedsbreve som indeværende. Men 
successivt lave opdateringer på hjemmesiden, hvor man så kan følge med under 
”meddelelser” på hjemmesidens forside eller under de eventuelle emner som eksempelvis 
”vinteropsyn”. 
 
Vi er meget få medlemmer i bestyrelsen og vil indtrængende anmode om, at flere melder 
sig under fanerne. På den led vil vi kunne fordele arbejdet mellem os og få langt mere fra 
hånden således, at vi kan arbejde for et skønnere Fanø Bad. 
  

Med venlig hilsen 
Fungerende formand for Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening. 
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