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 Referat af bestyrelsesmøde fredag den 22. oktober 2021 

Til stede: Michael, Anker, Anders, Marek og Josefine 
Afbud: Annette 
 
Sted: Nonboevej 25 
 

1. Velkommen v/Anker 
 

2. Økonomi v/Josefine 
Økonomien ser meget sund ud.  
Alle medlemmer har betalt kontingent – nogle flere gange, men har fået beløbet refunderet. Vær 
derfor OBS på, hvor mange gange du betaler, da det giver en del ekstraarbejde. 
296 medlemmer pt. 
Anders har fået tilbud på ny bro, mellem Nonboevej og Hanevej kr. 12.000 – med skridsikkert 
underlag. 
Anders tjekker op på tilbud ang. færdigrenovering af offentlige stier – primært skal diverse fliser 
graves fri, rettes op eller evt. udskiftes. 
Nybolig underretter os ved ejerskifte. De kunne være en fordel at få en lignede aftale med EDC. Det 
giver os mulighed for at kontakte nye ejere. 
 

3. Bordet rundt: orientering siden sidst  
Veje: Anders er i dialog med kommunen ang. hvad, der er af midler til hver enkelt vej. Han har 
møde 26/11 med kommunen desang. Formålet med mødet er at se på indtægter og omkostninger 
for hver enkelt vej, og se om priserne skal op eller ned. Anders vil gennemgå det med kommunen 
hvert år. 
Der kommer en del henvendelser ang. huller i vejen – Hjemmesiden skal opdateres med 
informationer vejene vedligeholdes og specielt at det ikke er muligt i de våde perioder.  
 
Hjemmeside: Godt besøgt. Michael laver statistik til GF. Marek har studeret nyt design. Der to web-
mastere taler om det.  
Forslag om, at vi oplyser om, hvor mange ikke-medlemmer pr vej (kun antal. Ikke navn og adresse). 
Bestyrelsen arbejder fortsat på at hverve flere medlemmer til foreningen – Derfor opfordres du til at spørge 
din nabo om de er medlem. Michael laver oversigt over ikke-medlemmer i FVG’s område da bestyrelsen 
fortsat arbejder på at hverve flere medlemmer. 
 

Anker: Ang. borgerudvalgsmøder, hvor foreningen deltager: Kommunens planer om §17, stk. 4 – 
del af udvalg nedsat for ca. 4 år siden for at lave en plan for kommunens udvikling. Her mangler 
klimasikring og -tilpasning for hele øen. Man kortlægger de naturrisici, der er på øen. Plan for 
digerne er allerede klar. Ang. grundvandsstigning fx ved regn så har man hyret Rambøll til at lave en 
rapport desang. Rapporten skal være færdig til jul. Det kan være et stort problem med manglende 
vedligehold af grøfter. Anker deltager i møderne, og for sommerhusejerne er det vigtigt at få styr 
på grundvandsstanden. 
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4. PFOS i drikkevandet 
Sundhedsstyrelsen har accepteret PFOS værdierne i drikkevandet, der altid har været de-. Årsagen 
til, at det er kommen frem nu er, at man har sænket værdierne fra 100 til 2. På Fanø er PFOS 
værdien 4 og har været siden 2018. 
 

5. Forretningsorden 
Anker har udarbejdet en forretningsorden, der er en arbejdsvejledning for bestyrelsen. Alle syntes 
det er en god ide. 
Anders foreslog et bilag med arbejdsbeskrivelser for hvert enkelt medlem af bestyrelsen. Dette for 
at evt. nye bestyrelsesmedlemmer nemt kan tage over – en slags fremtidssikring. 
 

6. Evt. “Vej-ambassadører” 
Forslag om at, der fra hver enkelt vej udnævnes en ambassadør, der skal være vores ører og øjne. 
IKKE ang. vejene, men om alt mulig andet, som det kan være svært for bestyrelsen at holde styr på.  
Ambassadøren skal være en slags kontaktperson og rapportere til bestyrelsen, hvis der er 
problemer med vand, hvis, der er alt for mange kaniner, der undergraver klitterne mv. 
Alle i bestyrelsen syntes det er en god ide, det håber vi så også at medlemmerne syntes. 
 

7. Efterårsbrev 
Anker har efterårsbrevet klar snart. 
Josefine sender testmail til Anker og Michael, inden vi sender det ud lige efter efterårsferien 
 

8. Mødeplan 2021/22 
Anker laver forslag til GF, forslag 23/7 
Bestyrelsesmøder: 14/4 kl. 14 + 1/7 kl. 16 
Ellers ved behov. 
 

9. “Årshjul” 
Hver især fra bestyrelsen skal lave sit årshjul over sine arbejdsopgaver med deadlines. 
Michael laver skabelon. 
 

10. Evt. 
Anvendelse af foreningens midler 
Vi bruger successivt af foreningens formue, og vil anvende antenne-penge til særlige projekter i 
fremtiden. 
 
Ladestander 
De oprindelige planer om opsætning af ladestander i Fanø Bad er kuldsejlet, hvilket bestyrelsen 
naturligvis er kede af. Michael arbejder videre på sagen. Kommunen arbejder på sagen, men må 
iflg. loven må kommunen ikke selv stå for el-standere, men FVG vil gerne tilbyde vores hjælp 
omkring mulige placeringer og dialog med bl.a. Clever.  
 
Hastigheder  
Emnet blev diskuteret livligt på mødet med kommunen. Vi kan ikke lave hastighedsbegrænsninger 
pt., men vi vil arbejde på anbefalinger. Anker kontakter kommunen desangående. 
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Stier over nye klitter og vådområder 
Rindby Strand Grundejerforening vil gerne have lavet stier af træ hhv. ved nedkørslerne og ved 
Badesti 6.  
Vi har en anden tilgang til stier, der er mere ”naturtro” og arbejder på forlængelse af de 
eksisterende Badestier hen over det ny vådområde på stranden. Måske ikke ved hver sti, men hver 
anden eller tredje. Tilgængelighed vil fremme, at folk går til vandet i stedet for at køre i bil.  
 
Støtte 
Vi støtter hhv. Ren Strand med kr. 10.000 og Skovlegepladsen med kr. 5.000 som vi plejer og i 
henhold til budgettet. 
 

 
Referent: Josefine Franck Bican 
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