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Referat af bestyrelsesmøde 14. april 2022 

Til stede: Anders, Anker, Michael, Annette, Marek og Josefine. 

 

 

1. Nyt fra Fanø Bad 

• De nye huse ved det gamle supermarked er ved at være færdige, og folk så småt ved at 

flytte ind. Omgivelserne ved husene er lavet rigtig pænt. 

• Fanø Ren Strand har fået en container til havfaldsposer ved nedkørslen – det er pænere 

end bunker med havfaldsposer. 

• Miljøstationen på Dalen i Fanø Bad bliver holdt ren og pæn af kommunen. 

 

2. Nyt fra diverse udvalg og aktiviteter 

a) Veje og stier v/Anders 

• Vejene ser pt pæne ud. Ønaf er enten i gang eller lige færdige med at ordne dem 

her til påsken.  

• Vejene bliver ordnet hver 5. uge, hvis vejrforholdene tillader det – kræver tørvejr i 

nogle dage. 

• Der er generelt problemer med store huller i begyndelsen af vejene pga. stop og 

igangsætning. Der bliver i samarbejde med kommunen set på en løsning. 

• Nogle veje – f.eks. Dalen og Golfstien har asfalt i starten af vejen. Asfalten er 

meget slidt og trænger til et nyt slidlag. Der arbejdes på sagen sammen med 

kommunen. 

• Hver enkelt vej, der er tilmeldt ordningen, har sin egen konto til vedligehold. Der 

reguleres forholdsmæssigt fra kommunen, således at der betales i forhold til 

udgifter. 

• Mange henvender sig til bestyrelsen, der må svarer på de samme spørgsmål. Vi 

opdaterer hjemmesiden med info om vejvedligehold og forretningsgangen. 

• Forslag fra formanden om at lave et tema om veje og vedligehold til 

generalforsamlingen. 

• Rindby har eksperimenteret med forskellige former for vejbelægning. Vi kontakter 

dem desang. 

• Ved byggerier kører ofte store lastbiler og maskiner på vejene, der ofte ødelægger 

dem. Vær obs på, at de selv skal reetablere skaderne. 

• Stier – der vil blive udlagt flis på badestierne i begyndelsen af maj. 
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b) Skt. Hans v/ Annette 

Vi holder Skt. Hans sammen med Rindby Grundejerforening i Rindby på stranden. 

Rindby vil gerne have en fra bestyrelsen, der hjælper med noget praktisk arbejde. 

Michael har meldt sig. 

 

c) Vinteropsyn 

Vores trofaste vinteropsynsfolk Steen og Hans Henning går nu på pension. Bestyrelsen 

takker for deres gode arbejde. 

De gamle vinteropsynsfolk har været så venlige at skaffe os nye opsynsfolk:  

Lisbeth og Jørgen Toft, der begge bor i Nordby og som netop har takket ja til jobbet. 

Hans Henning har været så venlig at melde sig til at sætte dem ind i sagerne. Josefine 

mødes med dem i Bededagsferien. 

 

d) Stier over nye klitter 

Der er indleveret ansøgning om stier over de nye klitter og vådområder ved Badesti 2, 

6, 10, 15 og 20. Ansøgningen er udarbejdet af Rindby Grundejerforening, Kommunen, 

Danmarks Naturfredningsforening og os i et godt og frugtbart samarbejde. Nu afventes 

der (meget tålmodigt) sagsgang og svar. 

Finansieringen er endnu ikke på plads, men fondsansøgninger og tilskud fra kommunen 

er muligheder. 

 

e) Ladestandere 

Kommunene har godkendt at der opsættes 4 stk. dobbelt Clever ladestandere på Fanø i 

hhv. Nordby og Sønderho, hvilket er væsentlig højere end de nuværende 2 offentlige 

ladere ved SuperBrugsen i Nordby. Det er endnu usikkert hvornår disse bliver etableret, 

men planen var oprindelig sommer 2022. 

 

Der har været stor interesse for puljemidler til ladestandere. 

Se  https://www.trm.dk/nyheder/2022/stor-interesse-for-puljemidler-til-ladestandere 

 

Til orientering er der kommet 8 nye lynladere i Esbjerg Lufthavn. De anbefales at bruge 

dem, så man ikke behøver at lade op på Fanø, hvor der endnu er, kun er 1 offentlig 

dobbelt AC lader.  
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Mht. at etablere ladestander i Fanø Bad, så håber udvalget at der findes vilje til at få 

opsat nogle ladestandere i nærområdet, så ejere, lejere og gæster kan få opladt elbil i 

gåafstand for huse/lejligheder og stranden.  

Der er fortsat og optimistisk afsat kr. 30.000 i budgettet til projektet omkring lokale 

ladestander på Fanø Bad. 

 

f) Projekter 

Anders tjekker op på at få tilbud og priser på sidste etape af projekt renovering af 

offentlige stier. Broen Dalen-Nonboevej skal renoveres. Fliser og bevoksning skal hhv. 

graves fri og bevoksning fjernes på Flisestien og på Badesti 4 og 5 mellem Dalen og 

Sønderklit.  

 

g) Støtte 

Skovlegepladsen er i år blevet støttet med kr. 5000,- 

Fanø Ren Strand er i år blevet støttet med kr. 10.000, - 

 

h) Hjemmeside v/ Michael 

Der er fin aktivitet på hjemmesiden. 

 

i) Kommunen v/ Anker 

Foreningen har ved formanden deltaget i 11 borgerudvalgsmøder, hvor de har sammen 
med de øvrige grundejerforeninger og kommunen har arbejdet med den ny 
kommuneplan, hvor fokus er på klimasikring. Her mangler klimasikring og -tilpasning 
for hele øen. Man kortlægger de naturrisici, der er på øen. Ang. grundvandsstigning 
f.eks. 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, idet de afleder vandet. Især for sommerhusejerne er det vigtigt at få styr på 
grundvandsstanden. 
 

j) Ambassadører v/ Anker 

Pt. har kun en vejambassadør tilmeldt sig. Bestyrelsen arbejder på at få flere til at 

melde sig. En ambassadør 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. 
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3. Budget og regnskab v/ Josefine 

Vi arbejder på budgettet 

Ingen i bestyrelsen havde kommentarer til årsregnskabet, hvorfor det straks vil blive sendt 

til revisorerne til gennemgang. 

 

4. Fremtidige projekter 

• Udrydde invasive arter. 

• Alm. Bevoksning. 

• Skilte ved badestier. 

• Vand og oprensning af grøfter. 

 

5. Generalforsamling 2022 

Lørdag d. 23. juli kl. 14 i Fanø Hallen. 

 

Forslag om at få Kim fra Fanø Ren Strand til at komme og fortælle om sit arbejde med at 

holde stranden ren. Kim er også medlem af Dansk Ornitologisk Forening, Fanø og kunne 

også fortælle lidt om deres arbejde på øen. 

 

Annette og Anker arbejder på at organisere et eller andet lækkert vi kan servere for 

medlemmerne. 

 

Josefine og Anders er på valg og ønsker begge at stille op igen. 

 

Der er plads til flere i bestyrelsen, så interesserede må gerne melde sig. Kontakt evt. 

formanden formanden@fanoevesterhavsbad.dk 

 

6. Evt. 

Intet til evt. 

 

 

 

 

 

 

Referent: 

Josefine Franck Bican 
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