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Bestyrelsesmøde onsdag d. 31. marts 2021 

Til stede (virtuelt): Anker, Annette, Anders, Michael, Marek og Josefine 

Afbud: Karen 

Dagsorden: 

1. Projekt opladestationer til el-biler (Michael) 

2. Projekt renovering af offentlige stier (Josefine) 

3. Generalforsamling 2021 

4. Miljøstationen på Dalen, opdatering (Annette) 

5. Veje (Anders) 

6. Nordsøbadet (Annette) 

7. Evt. 

 

1. Projekt opladestationer til el-biler (Michael) 

Michael er i fuld gang med at kontakte diverse ejerforeninger og forretningsdrivende ang. 

etablering af ladestation til el-biler ved Fanø Bad (se referat 17. februar 2021). Et af 

udlejningsbureauerne kunne berette om forespørgsler desangående. 

Det kan konstateres, at øens eneste ladestation ved Brugsen i Nordby pt er i anvendelse meget 

lange perioder omkring påsken 2021. 

Økonomien vedr. ladestation: 

Etablering koster ca. kr. 30.000, - dertil kommer gravearbejde til el. Nærhed til 

transformatorstation vil kunne nedbringe etableringsomkostningerne betragteligt.  

Leje af station med en lader kr. 300,- pr måned, for en dobbelt oplader 11/22 kW svarende den der 

findes i ved SuperBrugsen. 

Der var bred enighed om, at foreningen vil yde et betragteligt beløb til etablering, da vi ikke kan 

stille med areal til parkering. 

Annette har sendt et oplæg desangående til kommunen til mødet med grundejerforeningerne i den 

13. april. 

Der var diskussion om evt. etableringer af ladestationer i Rindby, Sønderho, ved Spar og ved P-

pladsen ved havnen. En udtrykte bekymring over, at ladestationen ville medføre øget trafik, men 

man kører ikke til ladestation uden at have orienteret sig om, hvorvidt den er ledig. Derfor anses 

øget trafik ikke som et problem. 

Michael og Marek arbejder videre med projektet. 

 

2. Projekt renovering af offentlige stier (Josefine) 

Josefine har rundsendt brev til lodsejere og naboer til offentlige stier via e-mail. Michael sørger for 

den manuelle omdeling. Brevet indeholder en orientering om vores projekt samt en opfordring til 

at holde bevoksning på egen grund nede, så den ikke vokser ud over de offentlige stier. Vedlagt er 

også den rapport vi har udarbejdet ang. renoveringen af stierne. Til dem, der ikke er medlemmer af 

foreningen, er vi kommet med en opfordring til at blive medlemmer. 
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Anders har været rund med Simon fra Ønaf (der i forvejen vedligeholder vores veje), for at få et 

økonomisk overblik. Det er vanskeligt at komme med en direkte pris, men skulle ikke overstige 

noget som vi ikke kan magte, dvs. ca. kr.  30.000 + udskiftning af bro Dalen/Hanevej-Nonboevej. 

Simon finder et tilbud på ny bro over åen fra stien Dalen/Hanevej til Nonboevej. 

Der var enighed om, at Ønaf skulle gå i gang hurtigst muligt med at udbedre stier og udlægge den 

sædvanlige flis. Anders holder rede på økonomien undervejs, så det ikke stikker af. 

Snak om mountainbikes og anden cykling ødelægger stierne. Anders vil lave et opslag på Fanø mtb 

(fanoe-mtb.dk) med en henstilling til, at man ikke benytter de almindelige offentlige gangstier til at 

cykle på. 

 

3. Generalforsamling 2021 

Årets generalforsamling 17. juli kl. 14 i Fanøhallen.  Efter generalforsamlingen vil Peter Michélsen 

fra Ren Strand Fanø komme og fortælle om bekæmpelse af Havfald på Fanø. 

Formanden, Annette, kan ikke deltage i årets generalforsamling, og meddelte samtidig, at hun ikke 

vil fortsætte som formand, men gerne blive i bestyrelsen. 

Anker koordinerer generalforsamlingen. 

 

4. Miljøstationen på Dalen, opdatering (Annette) 

Pt. er sagen stadig i høring, og det ser ud til at modstanden fra naboerne er stor. 

 

5. Veje (Anders) 

Vejene pt vedligeholdt godt. Ønaf er over ca. 10 gange årligt. 

 

6. Nordsøbadet (Annette) 

Støtteforeningens formand er trådt tilbage, så projektet skal have ny formand. Læs evt. her: 

Nyheder – Nordsøbadet Fanø (nordsoebadetfanoe.nu) 

 

7. Evt. 

a. Regnskab (Josefine) 

1. Antenneforeningen har nu overdraget sin formue til os – tak for det. Beløbet er på kr. 

131.473,57. Beløbet afsat i regnskabet på en konto til forskønnelse udvikling og/eller 

forskønnelse af området Fanø Vesterhavsbad. 

2. Et beløb på ca. kr. 16.000 har tidligere været afsat til forskønnelse sammen med Rindby Strand 

Grundejerforening. Ingen ved hvorfor beløbet har været afsat eller til hvad, hverken hos os 

eller i Rindby. Det blev besluttet ikke at opretholde det afsatte beløb. 

3. Foreningen har pt. 300 medlemmer. 

 

 

 

Referent: Josefine Franck Bican 
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