Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
Søndag d. 30. april 2017 kl. 16.00
Peder Aares Mark 11
Til stede: Aage Gram, Anton Pedersen, Bjarne Petersen, Claus Toftgård, Finn Birk, Dorthe
Lodberg.
Afbud: Hardy Hansen
Ordstyrer / referent: Claus / Dorthe
Dagsorden
Godkendelse / disponering af
dagsorden
Siden sidst
- Brev fra formanden i
Grundejerforeningen Bjerges
Leje.

Referat
Godkendt

Opfølgning på dialogen med Bjerges Lejes formand,
hvor begge grundejerforeninger viser interesse for
samarbejde. Vi afventer Grundejerforeningen
Bjerges Lejes generalforsamling og evt. yderligere
henvendelse.

Status på indmeldinger

DL rundsender opdateret medlemsliste. Vi er 52
medlemmer nu. Der er rundsendt invitation til
medlemskab til ca. 50 grundejere.
Bestyrelsen omdeler brochure om
grundejerforeningen til områdets grundejerne i
løbet af 2017.

Hjemmesiden

Claus opretter en postmaster mailadr. På kasserer,
sekretær, formand.
Claus fortsætter med at udvikle hjemmesiden bl.a.
med faneblade:
 Bestyrelsen - kontaktadr.
 Grundejerforeningen:
- vedtægter
- hvad vil vi arbejde for
 Referater fra bestyrelsesmøder
 Debatside

Gennemgang af Antons forslag til
hvad Grundejerforeningen kan
arbejde for:










Etablering af cykelsti langs
Strandvejen Sønderho >
Vesterhavet.
Naturbeskyttelse - specielt
beskyttelse af klitterne
Vedligehold af private fællesveje
Gangstier (registrering,
vedligehold, udbygning)
Skabe respekt omkring
Nationalpark Vadehavet
Information til turister
Afvandingsopgaver
Høring i fbm. bygning og
udbygning af sommerhuse,

Bestyrelsen tilslutter sig forslagene.
Naturbeskyttelse af klitterne og færden i naturen
generelt, har høj prioritet.
Overvejelse om at udarbejde en informationsfolder
om naturbeskyttelse:
-som de enkelte grundejere, kan have liggende til
lejere af huset.
- som ”ta´med” folder på færgen
- til udlejningsbureauer.
Opdatering af skiltning i naturen.

vedligehold, indhegning.

Punkter til dialogmødet med
kommunen den 1.6.- f.eks.:
- Registrering af godkendte og
flisbelagte stier.
- Hvordan minimerer vi ridning og
mountainbike i klitterne

Formand og næstformand deltager i mødet.
Vi ønsker registrering at stierne.
Der mangler markering af gang- og ridestier i hele
området. Fint, hvis de markerede stier indeholder
udsigtspunkter på ruten.
Flisbelægningen til Sønderho Fuglekøje er for groftfliset. Vanskelig at gå på og slet ikke egnet for
gangbesværede, kørestols- eller rollatorbrugere.

- Hvornår og hvordan tænker man
cykel/gangsti langs strandvejen

Vigtigt at grundejerforeningen inddrages i
overvejelserne om anlæggelse af
cykel- og gangstier.

- Hastighedsgrænser og hastighedsregulerende tiltag

Vi ønsker trafiksanering i sommerhusområdet. Finn
oplyser, man kan låne en hastighedsmåler ved
kommunen.

- Vejvedligehold

Kommunen har pligt til at vedligeholde grøfterne ud
til offentlig vej og vejen.

Budget:
-Status på økonomien herunder
Bank.
-Kontingent

Aage opretter en Grundejerkonto i Fanø
Sparekasse.
Kassereren udsender mail om indbetaling af
kontingent.
Aage og Dorthe samarbejder om oprettelse af et
datasystem, som smidiggør kontakt til medlemmer.

Rollefordeling

Sekretæren:
Udsender dagsorden pba. indkomne punkter, 14
dage før mødet.
Laver beslutningsreferat.
Opdaterer medlemslisten.
Sikrer at kassereren har en opdateret udgave.
Kassereren:
Har ansvar for budgettet.
Betaler regninger
Opfordrer til indbetaling af kontingent. Følger op på
restancer.

Mødeplan

Søn. d. 11.6. kl. 16 hos Aage Gram, Vester
Storetoft 38B.

Evt.

Claus læger oplysninger op Grundejerforeningen på
Sønderho og Fanøs foreningsoversigt.

Punkter til næste møde

Dato for generalforsamlingen 2018
Opflg. Medlemstilgang.
Beslutte om vi følger medlems opfordring til at
lægge billeder af bestyrelsesmedlemmer på
foreningens hjemmeside.

