
Bestyrelsens beretning 2019 
 
Foreningen er blevet en succes forstået på den måde, at vi har fået god opbakning til at være 
medlem, og at vi har fået os vel organiseret. 
Vi har også, som det fremgår af hjemmesiden,  afholdt en række bestyrelsesmøder og deltaget 
i møder med kommunen sammen med de øvrige grundejerforeninger for sommerhusområder 
på øen. 
Vi har været i dialog med myndighederne, primært Fanø kommune gentagne gange, og vi har 
kunnet ønske os at flere af vores ønsker til udvikling i området var blevet fulgt. Konkret har vi 
søgt om at få tilladelse til at opsætte skilte med legende børn ve indkørslerne  fra Strandvejen 
til sommerhusområdet, og fået afslag efter politisk behandling. Vi har ønsket at få sat gang i en 
trafiksanering først og fremmest af Strandvejen, hvor vi gerne så en adskillelse af  bilerne og 
de bløde trafikanter, og også gerne en lavere hastighedsbegrænsning, hidtil uden resultat. Vi 
har også ønsket en generel hastighedsgrænse på 20 eller 30 km/t på vejene inde i 
sommerhusområdet, også uden resultat. 
På det seneste møde med kommunen i april i år blev den øgede trafikmængde på øen rejst, og 
vi håber naturligvis, at vores input til at få reguleret trafikken og skånet de gående og 
cyklisterne mest muligt, engang bære frugt. 
Et andet fokusområde for os er nedslidningen af naturen af de mange mennesker, der færdes 
der. Vi havde derfor et klitsyn sammen med Naturstyrelsen, hvor vi beså nogle af de slidte 
klitområder. Desværre mener Naturstyrelsen generelt, at naturen skal bruges og have lov til at 
blive slidt og selv sørge for genopretningen. Det sker selvfølgelig også, men med en del 
sandflugt som resultat. Vi har efterfølgende fået et af vores bestyrelsesmedlemmer valgt til det 
grønne råd, hvor vi presser på for at få udarbejdet et såkaldt ”code of conduct” hvor det 
beskrives, hvordan man bør opføre sig i naturen. Hensigten er, at dette så skal distribueres til 
alle øens gæster, så de forhåbentlig for en forståelse for hvor sart naturen på Fanø er. Bl.a. vil 
det blive præciseret at ridning og cykling i klitområderne ikke er tilladt. 
Næstformanden har desuden deltaget i et arbejde med kommunen, hvor den fremtidige 
energiforsyning drøftes og planlægning igangsættes. Og et af vores medlemmer er kommet i 
bestyrelsen for skovlegepladsen. 
Vi vil gerne formidle eftersyn af husene til de, der ønsker det, uden for sæsonen, og har et 
opslag herom på hjemmesiden. Hjemmesiden har vi her i foråret fået opgradet med et lidt 
bedre design, og det skal fortsat være vores væsentligste kommunikationsmiddel til 
medlemmerne og omverdenen. 
Vi har et godt samarbejde med Grundejerforeningen for Bjerges Leje og planlægger fælles 
bestyrelsesmøde med dem. 
Som opfordret på seneste generalforsamling, har vi oprettet en lukket Facebook gruppe for 
foreningens medlemmer. 
Vi har generelt tilbudt at være til rådighed for kommunen og andre myndigheder og 
foreninger, hvis vi kan bidrage med at udvikle området og gøre det så attraktivt og sikkert for 
alle, som muligt. 
For mit eget vedkommende er jeg glad og stolt over at have taget initiativ til oprettelse af 
grundejerforeningen, og glæder mig over, at der er friske kræfter, der vil føre arbejdet videre. 
Der er nok at tage fat på. 
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