
 
 

Referat af ordinær generalforsamling 

i Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening 17. juli 2021 
 

 

Dagsorden: 

 

Velkomst og valg af dirigent. 

Formanden var ikke til stede pga. nyt arbejde i Pelagoniehuset. I formandens sted var Anker 

Mejnertz.  

Anker bød velkommen. 

Anders Brinch Sørensen blev valgt til dirigent. 

 

Dagsorden: 

 

Velkomst og valg af dirigent. 

 

1. Afgivelse af formandens beretning ved Anker Mejnertz.  

 
Anker bød velkommen. Anker vil fremlægge beretningen, som i hovedsagen er udarbejdet af 
Annette. Anette er meget hængt op af arbejde i Pelagoniehuset og kan derfor ikke deltage i dag. 
 
Først vil jeg takke bestyrelsen for et meget stort stykke arbejde de seneste 2 år. De fleste af 
bestyrelsens medlemmer blev valgt på generalforsamlingen for 2 år siden, bl.a. på grund af dødsfald 
i den tidligere bestyrelse.  
 
Jeg vil især gerne takke Annette for at have påtaget sig posten som formand, og for at have styret os 
igennem de 2 forgangne år. Let har det ikke været, vi er en del individualister i bestyrelsen, så et par 
grå hår har det nok givet. 
Jeg vil også takke Josefine for et stort og stædigt arbejde med at indkassere kontingenter for flere år 
tilbage. Og for at få styr på økonomisystemet og økonomien i øvrigt. 
Også Michael Ovesen og Marek Bican skylder vi stor tak.  Det er lykkedes for dem i løbet af få 
måneder at opbygge et helt nyt økonomisystem samt en ny hjemmeside. Begge dele er meget 
nemmere at arbejde med og samtidigt billigere. Og ikke kun til Grundejerforeningen, men også til 
den nu nedlagte Antenneforening. 
Også Anders Brinch Sørensen skal, sammen med Josefine, have en stor tak for at få kortlagt veje og 
stier, og få startet op på udbedring af disse. 
 
Men især stor tak til alle jer medlemmer. Da vi sendte opkrævningerne ud sidste år, gik det ret 
hurtigt med at få betalt. Vi havde som noget nyt også mulighed for at betale med mobilepay, og det 
var populært. Der var lidt startvanskeligheder, men det fik Josefine og Michael hurtigt løst. Så vi kan 
se, at der nu er helt styr på vores betalingssystem. Vi er alle meget glade for, at vi har fået Dinero 
som regnskabssystem. Det giver et hurtigt og nemt overblik. Det kommer Josefine ind på under 
regnskab. 



 
 

Hjemmesiden. 
Vi er også meget stolte og glade for vores nye hjemmeside. Vi kan se, at der er mange, der bruger 
den til at orientere sig om, hvad der sker. Michael og Marek er gode til at lave opdateringer, så der 
ofte er nyt på siderne. Vi vil selvfølgelig meget gerne fra jer have input til, hvad vi ellers kan gøre for, 
at den kan blive endnu bedre. Vi kan se, at den især bliver brugt flittigt i efteråret, hvor mange skulle 
skifte fra Fanønet til Stofa. 
 
Antenneforeningen og Stofa 
Der lå en meget stor opgave i, at alle vores medlemmer i grundejerforeningen, men også 
medlemmer i antenneforeningen skulle orienteres om skiftet fra FanøNet til Stofa. Alt skulle gå 
meget hurtigt. Her blev der lavet et fantastisk stykke arbejde. Antenneforeningens bestyrelse gjorde 
alt, hvad der er menneskeligt muligt for at orientere alle medlemmer, herunder uddeltes der breve 
til alle sommerhuse for at sikre, at alle fik informationerne. Da linjen blev lukket lige før jul, var det 
ikke uden spænding. Men til alles store glæde var det ganske få, der fik problemer. Og her var Stofa 
meget hurtige til at løse problemerne, så vi må sige, at overgangen er gået bedre end forventet, ikke 
mindst på grund af Stofas meget positive medvirken. Hele Antenneforeningens formue er 
overdraget til Grundejerforeningen og skal anvendes fordel for Fanø Bad. 
 
El-ladestationer. 
Vi har i bestyrelsen arbejdet for at få en el-ladestation til biler her ved Fanø bad. Der findes i dag 
kun én ladestation på Fanø, og det er den, som er inde i Nordby ved SuperBrugsen. Vi vil meget 
gerne have en ladestation ved Fanø Bad. Da vi jo har fået en del penge fra antenneforeningen, 
kunne vi måske bruge nogle af dem på at få sat gang i etablering af ladestationer her. Michael fra 
bestyrelsen har lavet et stort stykke arbejde omkring dette, og der er et par steder, hvor en sådan 
kan placeres, så den er til gavn for alle. Michael vil fortælle lidt mere om dette senere. 
 
Badestier 
Et stort projekt som alle kan se, er vores badestier. Her er der i år lavet et ekstra stort stykke 
arbejde. Vi har fået lagt et tykt lag træflis ud for at beskytte klitterne, og vise hvor stierne er. En 
gruppe fra bestyrelsen var rundt og se på de 5 badestier, som ligger her i vores område samt andre 
offentlige stier i vort område. Der blev lavet en flot rapport over de ting som skulle gøres. Et 
eksempel er Badesti 3, hvor der grundet klitroser var lavet en hel ny sti som gik ind over en privat 
grund. Den er nu rettet tilbage. Her vil jeg gerne takke Fanø kommune, Danibo, Novasol, Admiral 
strand og Sol og strand, som alle har været med til at støtte op omkring betaling hertil. 
 
Miljøstation ved Dalen 
Der er kommet en ny miljøstation ved Dalen. Selve miljøstationen ligger på en grund, som er ejet af 
Fanøbad Ferielejligheder.  
Vi har talt med kommunen om b.la. slid på vejen. Her har vi sikret os, at ejerforeningen og 
kommunen skal være med til at holde den første del af Dalen i orden, så vi andre ikke skal betale 
yderlige omkostninger for eventuelt øget og tung trafik på den del af Dalen. 
 
Vintertilsyn 
Steen og Hans har været rundt og tjekke medlemmernes huse 3 gange i vinterhalvåret. De har som 
altid taget kontakt direkte til ejerne de steder, hvor der er fundet noget, som skulle rapporteres. Det 



 
 

er en stor tryghed for os alle, at de kommer rundt og ser, at alt er, som det skal være, så stor tak for 
det store arbejde, de gør for os alle. 
 
Sant Hans 
Igen i år måtte vi aflyse Skt. Hans bål på stranden ved Rindby. Det var ellers et fantastisk vejr, og der 
var mange, der efterspurgte det. Men da vi skulle planlægge det, var der stadig Coronarestriktioner, 
så vi valgte at aflyse. Vi håber selvfølgelig på, at det er muligt at holde Sankt Hans i 2022. 
 
Færgerne. 
Nu er den lille færge Sønderho officielt gået på pension. Man forventer at den nye færge er klar til 
at sejle mellem Esbjerg og Fanø i efteråret. Alt går efter planen. 
 
Møde med kommunen. 
Efter flere aflysninger grundet Corona lykkedes det os at holde et møde her i foråret (referat kan ses 
på hjemmesiden). Her blev der talt meget om Turisme på Fanø. Den nye chef for Destination 
Vadehavskysten kom og fortalte om deres syn på udfordringer, som der skal arbejdes med, b.la. 

• trængsel ved dagligvareindkøb 

• trængsel ved færge 

• trængsel generelt 

• parkeringsudfordringer 

• bekymring for påvirkning af naturen. 
 
Nordsøbadet. 
Der er igen kommet gang i processen med Nordsøbadet, det vil i høre mere efter vores 
generalforsamling. 
 
Ren Strand. 
Vi her i bestyrelsen er utrolige kede af, at Peter Michelsen er gået bort. Peter har gjort stranden ren 
-hele året. (Anker: Nogle kan nok, som jeg, huske hvordan stranden så ud tidligere. Lige fra jeg var 
dreng for mere end 60 år siden, har den flydt med alskens affald. Og se den så nu! Det kan vi takke 
Peter for). Grundejerforeningen har de sidste 2 år støttet det fantastiske arbejde, han lavede for os 
alle. Vi har uden tvivl en af de reneste strande i Danmark grundet det store arbejde, han gjorde for 
os alle. Vi ved, at der arbejdes på en løsning, så det arbejde Peter startede, kan fortsætte. Kurt fra 
Nyform har fortalt, at de vil opsætte standere med poser ved nedkørslen ved Fanø Bad og også i 
Sønderho. Vi vil selvfølgelig opfordre alle til at bruge disse poser og hjælpe med at samle affald op 
fra stranden. 
 
Til sidst vil jeg takke alle i bestyrelsen for det gode og konstruktive samarbejde, som vi har haft. Der 
er virkelig lagt mange timer i at gøre noget for os alle sammen. 
 
Efter generalforsamlingen vil et medlem af bestyrelsen for Nordsøbadet komme og fortælle om den 
seneste udvikling i bestræbelserne for at genetablere badelandet ved Fanø Bad. 
 

Annette Nieburg og Anker Mejnertz 
 

 



 
 

Formandens beretning blev godkendt. 

• Anders orienterede om projekt renovering af offentlige stier. Der er blevet udlagt flis og 

Badesti 3 er blevet genoprettet som oprindeligt. Bestyrelsen arbejder videre med 

projektet. 

• Michael orienterede om projektet opsætning af ladestandere til elbiler i Fanø 

Vesterhavsbad. Projektet er godt i gang, har fået tilsagn om to eventuelle placeringer og 

ellers opbakning om projektet fra ejerforeningerne. Der blev spurgt ind til økonomien i 

projektet: Bestyrelsen vil gerne have, at alle foreninger samt eventuelt forretninger i 

Fanø Vesterhavsbad er med til finansieringen. Det er ikke meningen, at FVG alene stå for 

det økonomiske udgifter, men ud over at være initiativtager og koordinator, yder et 

økonomisk bidrag. Det bliver også undersøgt, om vi kan få økonomisk tilskud fra staten – 

som det er nu, kan kommunen af lovmæssige årsager ikke indgå i projektet. 

Et enkelt medlem protesterede kraftig mod, at FVG skal yde økonomisk støtte til 

projektet. Der var dog en bred positiv stemning for projektet.  

 

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  

• Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen. 
 

3. Vedtagelse af næste års kontingent.  

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

• Kontingent på kr. 400,- er godkendt af forsamlingen. 

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Annette Niebuhr, Dalen 64 (genvalgt) 

Michael Ovesen, Dalen 32 (genvalgt) 

Anker Mejnertz, Nonboevej 25 (genvalgt) 

Marek Bican, Dalen 30 (genvalgt) 

  

Valg af suppleanter: 

Ole P. Clausen, Skovstien 21 (genvalgt) 

Nick Nyland, Skovstien 15 (nyvalgt) 

  

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

givet fald valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

Da to af foreningens medlemmer (se nedenfor), stillede op som revisorer vil foreningen spare 

udgifter på at få en professionel revisorerklæring. 

 

Valg af revisorer: 

Bjørn Kristensen, Dalen 64 (genvalgt) 

https://usercontent.one/wp/www.fanoevesterhavsbad.dk/wp-content/uploads/2021/06/Aarsregnskab-2020-2021_Underskrevet.pdf
https://usercontent.one/wp/www.fanoevesterhavsbad.dk/wp-content/uploads/2021/06/Aarsregnskab-2020-2021_Underskrevet.pdf


 
 

Vibe Rud, Vesterklit 12 (nyvalgt) 

Revisorsuppleant: 

Michael Hansen, Dalen 62 (har givet tilsagn om at fortsætte) 

 

6. indkommende forslag. 

 Ingen indkomne forslag. 

 

7. Eventuelt. 

  

a. Forslag om, at et af bestyrelsesmedlemmerne sidder med i kommunens økonomiudvalg. 

Dette har været effektueret tidligere. 

b. Der blev spurgt ind til årets rapport fra jagtforeningen vedr. kaninregulering. Der er ikke 

afgivet rapport for 2020. Bestyrelsen kontakter jagtforeningen for at få en rapport. 

c. Snak og tips vedr. lade-standere til el-biler. Eksempelvis Bornholm har haft FDM med i 

projekt med opsætning af lade-standere på hele øen. Der er i den forbindelse også søgt og 

afgivet midler til Bornholm-projektet fra EU. 

 

 

 

 

 

 

Referent: Josefine Franck Bican 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referatet godkendt af hhv. formanden Anker Meinertz og dirigenten, Anders Brinch Sørensen 


