Referat af konstitueret bestyrelsesmøde tirsdag d. 28. juli 2020
Deltagere: Annette, Karen, Anders, Michael, Josefine og Marek
Afbud: Anker, Claus
1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.
• Der blev budt velkommen til Karen og Anders., der fik en orientering i mailsystemer,
dokumentarkiver og hjemmeside.
2. Gennemførelse af generalforsamling, stemning, forslag til næste år m.m.
• Generel god stemning på årets generalforsamling.
• Det blev diskuteret, hvor generalforsamlingen kunne afholdes i 2021, uden at det kom til et
endeligt resultat. Der var dog enighed i bestyrelsen og, at lave et socialt arrangement i
forbindelse med næste års generalforsamling.
3. Fremtidige projekter ved Fanø Vesterhavsbad.
På generalforsamlingen blev efterlyst ideer til fremtidige projekter – ingen forslag er pr d.d.
indkommet. Vi vil dog stærkt opfordre medlemmerne til at komme med ideer til forbedringer og
forskønnelse af områder i og omkring Fanø Bad.
Bestyrelsen har følgende forslag til fremtidige projekter:
a. Pænere løsning på stranden på indsamling af havaffald. Dette skal ske i samarbejde med Fanø
Ren strand, Rindby og Sønderho grundejerforeninger.
b. Stier igennem de nye sumpe og klitter på stranden. Et eventuelt stisystem skal naturligvis
udføres på en skånsom og på en måde, der laver mindst skade på i naturen. Arbejdet skal ske i
samarbejde med Rindby Grundejerforening, Kommunen og evt. Naturstyrelsen.
c. Badestier: Der var en del snak om den udlagte flis (er det overhovedet nok), og om evt.
frigravning af de fliser der er på hhv. Badesti 4 og 5. Ingen i bestyrelsen kunne umiddelbart
huske, om der er fliser på Badesti 1-3, men vil naturligvis om dette er tilfældet tage det med.
Reetablering af skilte ved badestierne, så de kommer ned på stranden. Som det er nu, har
naturens ændringer over årene gjort, at de står i klitterne og ikke er synlige fra stranden, hvilket
ikke er hensigtsmæssigt. Dertil snak om etablering af affaldsbeholdere ved stierne inde i landet
(som fx ved Badestil 6).
d. Bestyrelsen diskuterede eventuel støtte til Skovlegepladsen. Annette rundsender invitation til
bestyrelsen om sammenkomst på skovlegepladsen.
e. Markering af de offentlige stier i området. Josefine tjekker op på, offentlige stier, så vi i første
omgang har en ide om deres omfang og udbredelse.
f. Flag og flagregler.
4. Gennemgang af hjemmesiden
• Aflever gerne færdige tekster til webmaster.
• Ideer og ønsker til hjemmesiden er velkomne. Henvendelse desangående til webmaster.
• Michael tjekker op på Google-default, ang. foreningen, der viser et billede på en lokation i
Esbjerg.
5. Økonomisk overblik.
• Bestyrelsen har kr. 40.000 til projekter.

•
•

Vi har sammen med Rindby Grundejerforening vundet en 2. plads i Sol & Strands
konkurrence ”En Håndsrækning”, hvilket har givet et tilskud på kr. 7.500 til vores badestier.
Kontingentopkrævninger bliver udsendt medio august.

6. Jagt og kaniner.
• Henvendelse ang. at mårhunde spiser kaniner, hvorfor, der er meget få kaniner.
• Det er dog ikke bestyrelsens opfattelse, at der er få kaniner. Ang. tilstedeværelsen af
mårhunde på Fanø er dette ikke iflg. Jagtforeningen ikke eftervist. Jagtforeningen har opsat
flere vildtkameraer op for undersøgelse af mårhundes eventuelle tilstedeværelse. Dette er
pt. uden resultat.
• Man er automatisk tilmeldt jagt på kaniner på sin grund.
• Ønsker man ikke, at der foretages jagt på ens grund, kan man meddele dette via sit log-in på
hjemmesiden. Her kan man også meddele, om man i tilfælde af mange kaniner, ønsker en
mere intensiv jagt på sin grund.
7. Veje og badestier.
• Bestyrelsen hjælper kommunen med at afgøre, hvad der skal udføres af arbejde på de veje,
der har tilmeldt sig ordningen. Kommunen opkræver vejafgiften og for vedligehold af vejene.
• Henvendelse om huller på vejen. Hullerne opstår pga. regnvejr, hvilket har sine naturlige
årsager i vejens konstruktion og materialer.
• Der køres ind i mellem for stærkt på sommerhusvejene. Dette samt den tiltagende trafik
diskuteres med kommunen og grundejerforeningerne. Bestyrelsen støtter op om
fartregulering på sommerhusvejene.
• Der er nu blevet udlagt flis på Badestierne.
8. Vintertilsyn.
Annette kontakter Hans Henning og Steen ang. det kommende vintertilsyn.
9. Fordeling af opgaver i bestyrelsen.
Formand: Annette Niebuhr
Kasserer: Josefine Franck Bican
Medlemsliste og sekretær: Josefine Franck Bican
Kaniner og jagt: Annette Niebuhr og Karen Boel Klinge Kristensen
Hjemmeside: Michael Ovesen og Marek Bican
Veje og badestier: Anders Brinch Sørensen og Annette Niebuhr
Sankt Hans: Anette Niebuhr og Karen Boel Klinge Kristensen
Kontakt med vintertilsynet: Josefine Franck Bican
Møder med kommunen: Annette Niebuhr
10. Fremtidige bestyrelsesmøder
Afholdes i uge 42 (efterårsferien), uge 7 (vinterferien) og i påskeferien.

Referat ved Josefine Franck Bican

