Kære medlemmer af Fanø Vesterhavsbads grundejerforening.
Bestyrelsen står desværre med nogle nærmest uoverstigelige udfordringer.
Det er med stor sorg, at vi må meddele, at vi meget pludseligt og uventet har mistet vores kasserer Palle
Lund. Vi havde set frem til et godt samarbejde med Palle, der havde mange gode talenter. Vi i bestyrelsen
sender mange varme tanker til familien.
Vi er pt. nu kun to mand tilbage i bestyrelsen, Jørgen Kjems og undertegnede. Vores formand, Preben
Sørensen er sygemeldt på ubestemt tid, og Hans Henning Jensens deltagelse i bestyrelsesarbejdet er alene
af en venlig- og ansvarlighed i forhold til at overdrage sit arbejde mht. ”veje og stier”, som Jørgen er ved at
blive lært op i. Hans Henning udgår af bestyrelsen ved næste generalforsamling. Det siger sig selv at
foreningen pt er på katastrofekurs, og lige nu gør vi, hvad vi kan for at klare skærene.
Skal foreningen overleve må der simpelthen komme flere på banen og melde sig ind i bestyrelsen. Ellers
bliver vi nok nødt til at lukke foreningen ned, da vi ikke kan klare det, når vi kun er to (hvilket også er imod
vedtægterne).
Mest ønskværdigt ville være, om der blandt andre kunne komme en eller måske to regnskabskyndige ind i
foreningen og over tage regnskab og kasserer-funktionen (regnskabet burde ikke være særlig kompliceret).
Det virker ikke særlig hensigtsmæssigt, at medlemmerne betaler penge for at få professionel revision og
betale dyrt for en hjemmeside med et kontingentsystem. Det sidste skal jeg nok i samarbejde med min
mand Marek Bican, nok få styr på, men ikke før vi ved om foreningen skal fortsætte.
Det vil også være ønskværdigt med en, der kan overtage formandsposten og deltage i møder med
kommunen mm.
Antenneforeningen.
Formanden for grundejerforeningen er pr tradition også formand for Antenneforeningen. Dette hverv,
hverken kan eller vil jeg påtage mig, da jeg ikke er medlem af Antenneforeningen. Der mangler derfor også
gode kræfter til Antenneforeningen. Preben har fået udsat forhandlingerne med Nordby Antenneforening,
til dec. 202o, men der skal ske en eller anden afgørelse i forhold til fremtiden i år, da den aftale vi har de to
foreninger imellem udløber. Det er derfor meget vigtigt, at der er nogen, der tager sig af dette arbejde. Jeg
er i skrivende stund ved at formulerer et dokument, der bekræfter denne aftale med Nordby
Antenneforening.

Vi vil også have brug for nogle seriøse suppleanter til begge foreninger. Det har vist sig, at man som
suppleant pga. uforudsete hændelser kan blive nødt indtræde i bestyrelsen. Det er derfor mest
hensigtsmæssigt, om de valgte og opstillede suppleanter også er indstillet på dette.
Ved at melde sig ind i bestyrelsen kan man være med til at påvirke den fremtidige udvikling af Fanø Bad. Vi
stod for at påbegynde et fællesskab og samarbejde med ejerforeninger og forretningsdrivende, således at
vi alle i fællesskab kunne skabe positive tiltag. Herunder også evt. at indgå samarbejde med de andre
grundejerforeninger for at sørge for, at de forskellige byggeregulativer og lokalplaner også bliver overholdt.
Som Preben påpegede ved sidste generalforsamling, så gælder en udvikling og forskønnelse af Fanø Bad
ikke kun dem med adresse på Strandvejen. Det gælder for os alle, også i sommerhusene ved Fanø Bad.

Lykkedes det at få nogle regnskabskyndige frivillige sjæle til at stå for regnskabet, vil der blive frigivet
midler til eventuelle udgifter i forhold til forskønnelsesarbejdet og/eller arrangementer til glæde for os alle.
Jeg håber derfor, at der er gode kræfter, som vil være med for at gøre det sted vi elsker og holder af endnu
bedre. Man er velkommen til at kontakte mig vedr. spørgsmål mm. Hvis man ønsker at gå ind i bestyrelsen.

Generalforsamlingen bliver afholdt fredag d. 19. juli om eftermiddagen. Oplysning om tid og sted
kommer senere. Har ingen meldt sig som aktive, vil der blive tale om en afvikling af foreningen.
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