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Bestyrelsesmøde 26. maj 2021 

Til stede: Anker, Michael, Anders, Annette, Karen, Fine og Marek 

 

1. Info fra formanden. 

- Skt. Hans aften er AFLYST pga. forsamlingsforbud i forhold til Covid-19. 

- Tilskud til badestierne 1-21 på ca. kr. 40.000 gives fra hhv. Kommunen, Danibo, Admiral og Novasol. 

Tilskuddet fordeles forholdsmæssigt mellem Rindby Strand og Fanø Vesterhavsbads 

Grundejerforeninger. 

- Nedgravning af fibernet v/Stofa. Entreprenøren vil gerne give et tilskud til at genoprette vejene. 

Dette sker ved besigtigelse og Ønaf foretager genopretning. 

- Nye ferieboliger ved det gamle supermarked skrider frem. 

- Møde med kommunen 26. maj: Annette går til mødet og melder tilbage til bestyrelsen. 

 

2. Veje og stier. 

- Projektet med renoveringen af de offentlige stier skrider frem. Badesti 3 er nu igen tilgængelig på 

det rette sted. Klitroser er fjernet, hvor det var nødvendigt og stierne er belagt med flis (se fotos på 

hjemmesidens forside samt her: Veje og stier – Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

(fanoevesterhavsbad.dk).   

Anders tjekker op på udskiftning af de fliser, der er ødelagte samt frigravning af overvoksede fliser. 

Vi har fået en faktura, hvor flere projekter er lagt sammen – også projekter, der ikke skal betales af 

foreningen. Anders kontakter Ønaf for ny og udspecificeret faktura. 

 

3. Projekt: Ladestandere til El-biler 

Michael har talt med de forskellige ejerforeninger samt Golfklubben ang. P-Pladser til samt 

opsætning af ladestander til El-biler. Der er kun kommet positive tilbagemeldinger. Det er blevet til 

to konkrete forhold, som Michael arbejder videre på. Når der er kommet mere styr på tingene og 

på økonomien tager vi det op i bestyrelsen igen til godkendelse. 

 

4. Regnskab og budget 

Regnskabet godkendt af revisorerne og bestyrelsen. Michael gør klar til elektronisk underskrift. 

Snak om budgettet, der laves færdig, når Anders har nogle konkrete tal ang. renoveringen af 

stierne.  

 

5. Generalforsamling - lørdag den 17. juli 2021 kl. 14:00 i Fanøhallen. 

- Indkaldelsen udsendes omkring 1. juli – husk påtegning om masker og coronatest/-pas. Vi skal have 

tilmelding på, så vi har en ide om antal i forhold til stoleopstilling og mad & drikke. 

Michael og Fine sender indkaldelse ud. 

Arrangement efter Generalforsamlingen: Foredrag ved Michael fra Fanø Ren Strand. 
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- Indkøb mv. til GF:   

Anders: Øl, vand, vin, mælk, kager 
Fine: Papkrus, tallerkner, servietter, håndsprit, teskeer, reservemasker (hvis nogle har glemt). 
Sandwich bestilles hos Pelagoniehuset. 
Michael ordner det tekniske 
Marek, Annette, Anker og Michael er på valg – alle ønsker at fortsætte. 
Karen, Claus, Anders og Josefine er ikke på valg – Claus og Karen ønsker ikke at fortsætte. 
Karen og Josefine tjekker op på hhv. revisorer og suppleanter. 
 

6. Evt. 

- Revisorerne forslog, at vi skulle se på, hvorvidt det var nødvendigt med forsikringer. Fine sender 

materiale til Anker, der tjekker op på det og vi tager det op på næste bestyrelsesmøde. 

- Henvendelse fra lokalt firma om formidling af deres eksistens til sommerhusejerne – Bestyrelsen er 

af den opfattelse, at det ikke går ind under vores arbejde og de må annoncere i de lokale aver, 

blade og magasiner. 
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