
Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde 
Referat bestyrelsesmøde 

Lørdag d.  16.11.19 kl. 10.00 
 
Til stede: Klaus-Ulrik Christiansen, Jan Kieler, Aage Gram, Anton Pedersen, Dorthe 

Lodberg. 
Dagsorden 

 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 
 

OK 

Ansøgning til Fanø Kommune 

om placering af et bord-
bænkesæt ved nedkørslen til 

stranden. 

Enighed om at søge kommunen om placering af 

borde-bænkesæt. 
Jørgen Ulrik kontakter en lokal tømrer mhp. for 

inspiration til en original udgave, måske af 
drivtømmer? 
Dorthe tager kontakt til lokale DOF (Dansk 

ornitologisk forening) om informationstavler med 
fuglelivet på stedet og evt. fælles ansøgning. Vi 

arbejder videre med ansøgningen på næste møde. 
 

Siden sidst 
Tilbagemelding fra mødet med 
Fanø kommune d. 24.10.2019. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Referat fra Grønt Råd 
 

 
 
 

 
 

 
Det er vanskeligt for Fanø Kommune at gøre noget 
ved byggesagen på Bjerges Leje, da der ikke er 

lokalplan for området. Fanø Kommune vil arbejde 
på, at der kommer lokalplaner for alle sommerhus-

områder. 
Anton beder Fanø Kommune om de lokalplaner, der 
hører under Sønderho sommerhusområdes 

grundejerforening. 
 

Fanø Kommune opfordrer alle til at bidrage med 
ideer til minimering af biltrafikken på Fanø. 
Hermed også en opfordring til medlemmerne af 

grundejerforeningen. Send gerne forslag til 
kommunen, eller til Grundejerforeningens 

bestyrelse, som samler alle idéer og videresender 
til Fanø Kommune. 
Kommunen undersøger mulighederne for at gøre 

dele af Sønderho by bilfri til sommeren 2020. 
Foreningens ønske om en cykel- gangsti fra 

Sønderho by til stranden er ikke prioriteret i 
kommunens budget. 
 

Grundejerforeningernes rep. (Dorthe) fik afvist 
indsendt dagsordenspunkt til Grønt Råds mødet d. 

6.11.19., om principiel drøftelse af sagsbehandling 
af sommerhusbyggeri med fokus på grundejeres/ 
udlejeres medansvar for beskyttelse af Fanøs 

natur. Afvisningen blev begrundet i at punktet ikke 
var relevant at drøfte i Grønt Råd. I stedet blev 



Tilføjelser til referatet af d. 
15.9.19 
 

Grundejerforeningerne opfordret til at sende 
forslaget til Code og Conduct. 
 
Grundejerforeningen kan som sådan ikke blive 

medlem af foreningen ”Fonden gamle Sønderho”. 
Bestyrelsen opfordrer i stedet medlemmerne til 
personligt medlemskab. 
 
Bestyrelsen udarbejder ikke som skrevet en 

vejledning til sommerhusene, men afventer 
initiativer fra Code of Conduct. Dorthe kontakter 
Marco Brodde, hvor langt kommunen er med Code 

of Conduct og om der udarbejdes en folder. 
Emner 
udfærdige en skrivelse til alle 
grundejere, som understreger 

vigtigheden af at bakke op 
omkring foreningen. 
 

 
Fastlæggelse af dato og 

placering af 
generalforsamlingen 2020. 
 

 
Inspiration til Code of 

Conduct? /DL 
 
Opflg. prioriteringslisten (Ref. 

15.9.19) 
 

 

Anton rundsender sit udkast til skrivelse, som hver 
især finpudser frem til næste møde, hvor vi 

færdiggør endelig udgave. Skrivelsen lægges først i 
områdets postkasser til foråret 2020, hvor 
grundejerne vender tilbage til sommerhusene. 
 
Lørdag d. 11.4.2020 kl. 10.00 i Forsamlingshuset. 

Aage booker. 
Rundstykker /kaffe/the/ost marmelade wienerbrød. 
Vi overvejer evt. indslag. 
 
Anulleret. 
 
 
Jan foreslår berøring til /samarbejde med andre 

relevante foreninger/ grupper f.eks. Fonden Gl. 
Sønderho, ornitologisk foreningen, Ren Strand 

m.m. 
 

Hjemmesiden 
 

Kontrakt med Ravn indtil videre. Ønske om at 
hjemmesiden fremstår mere indbydende og 
letlæselig. Medlem, Karin Lodberg, tilbyder at være 

ansvarlig for Grundejerforeningens hjemmeside, så 
den er opdateret, fremstår læsevenlig og 

overskuelig. Aftalt at Karin Lodberg deltager på 
bestyrelsesmødet d. 9.2.20. 
Forslag om relevante links på hjemmesiden f.eks.: 

Fonden Gl. Sønderho, DOF m.fl. 
 

Budget 
 

Kontingentopkrævning udsendes i januar 2020, så 
medlemmer kan nå at betale inden generalforsam-

lingen og dermed være stemmeberettigede. 
Der har ikke været ændringer på kontoen siden 
sidste bestr.møde. 

Evt.  



Punkter til næste møde 
 

➢ Opfølgning på hjemmesiden 
➢ Skrivelse til sommerhusejere i Sønderho 

sommerhusområde. 
➢ Bord/bænkesystem - fortsat 
➢ Planlægning generalforsamling 2020. 

 

Næste møde 
 

9.2. kl. 10.00 hos Anton – Skræddermarken 38. 

 

 


