
 

Hermed indkaldes til 

Ordinær generalforsamling i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

lørdag d. 17. juli 2021, kl. 14.00-15.30.  
Efter generalforsamlingen vil der være et indlæg ved Peter Michélsen, Ren Strand Fanø. 

 

Fanø Hallen, Stadionvej 13, 6720 Nordby.  
Under generalforsamlingen byder foreningen på lidt til halsen og ganen. 

Af praktiske årsager i forhold Covid-19 samt beværtning under mødet bedes deltagerne melde sig 

til (angiv navn, Fanøadresse og antal af deltagere) senest d. 12. juli 2020 her:  

gf2021@fanoevesterhavsbad.dk  

Man er naturligvis velkommen til at komme uden tilmelding,  

men af hensyn til forplejning og COVID-19 vil vi gerne på forhånd have en idé om, hvor mange vi 

bliver. 

 

Husk COVID-19 pas eller dokumentation for test i overensstemmelse med 

myndighedernes krav på dagen for generalforsamlingen. 

 

Dagsorden: 
 

Velkomst og valg af dirigent. 

 

1. Afgivelse af formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.  

 

2. Fremlæggelse af årsregnskab 2020-2021 til godkendelse samt budget 2021-2022.  

Regnskabet kan ses her: https://usercontent.one/wp/www.fanoevesterhavsbad.dk/wp-

content/uploads/2021/06/Aarsregnskab-2020-2021_Underskrevet.pdf  
 

3. Vedtagelse af næste års kontingent.  

Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver uændret på kr. 400,- 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.  

På valg: 

•  Annette Niebuhr, Dalen 64. Genopstiller 

• Michael Ovesen, Dalen 32. Genopstiller 

• Anker Mejnertz, Nonboevej 25. Genopstiller 

• Marek Bican, Dalen 30. Genopstiller 

Ikke på valg: 

• Josefine Bican, Dalen 30 

• Anders Brinch Sørensen, Skovstien 17 

• Karen Boel Klinge Kristensen, Dalen 64. Udtræder af bestyrelsen 
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Stoppet i årets løb: 

• Claus Nielsen, Dalen 74 

Følgende ønsker at stille op:  

•  

Valg af suppleanter, på valg: 

• Ole P. Clausen, Skovstien 21. Genopstiller 

• Birthe Refslund, Sønderklit 32. Genopstiller ikke 

 

Bestyrelsen kan samlet bestå af op til 9 medlemmer. 

 

5. Beslutningen om, hvorvidt indeværende årsregnskab skal forsynes med revisorerklæring og i 

givet fald valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

6. indkommende forslag. 

•  

 

7. Eventuelt. 

 

Kl. 15.30: indlæg fra ’Ren Strand Fanø’  

Har I ikke ind imellem undret jer over, hvad der er sket siden stranden er blevet så fri for affald 

hele året? Og nej, det er ikke fordi affaldsmængden er faldet! http://renstrandfanø.dk/  

 Glæd jer til at møde én af Fanø’s ildsjæle! 

 

Vi glæder os til at se jer 

På vegne af bestyrelsen 
Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 

Formand  
Annette Niebuhr 

Dalen 62 
6720 Fanø 

Tel 20510111 
 

http://www.fanoevesterhavsbad.dk/ 
 

 

Hele indkaldelsen og regnskabet kan læses på hjemmesiden her:  

https://www.fanoevesterhavsbad.dk/grundejerforeningen/gf-2021/ 
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