
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde 

Dato / tid: Søndag d. 11.6.17. kl. 17.00 – 19.00 

Sted: Anton Pedersen, Skræddermarken 38 

Til stede: Anton Pedersen, Aage Gram, Claus Toftgaard, Finn Birk, Dorthe Lodberg 

Afbud: Hardy Hansen og Bjarne Petersen 

Ordstyrer: Claus  Referent: Dorthe 

Dagsorden Referat 
 

Godkendelse af referat   
 

Godkendt.  
 

Siden sidst 
- Referat af mødet med 

kommunen v. Anton og 
Claus 
  

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- Status på medlemmer 
 

 
 
 

 
- Beslutte om vi følger 

medlems opfordring til at 

lægge billeder af bestyrel-

sesmedlemmer på forenin-

gens hjemmeside. 

 

 
Referatet er rundsendt til bestyrelsen.  Referatet kan 

læses på Grundejerforeningens hjemmeside. Claus og 
Anton fremhæver kommunens plan om fremtidig 
affaldssortering. Formentligt fastholdes affaldsstationerne 

i Sønderho, hvor de er nu. Grundejerforeningen fik ikke 
umiddelbart medhold i dens forslag til initiativer. 

Kommunen tager dog initiativ til et møde med politiet i 
fh.t. anlæggelse af cykelsti og Naturstyrelsen i fht. 

beskyttelse at klitterne. 
Pba. mødet og referatet tilbyder Claus at indgå i evt. 
udvalg vedr. cykelstiplanlægning 

Næste møde med kommunen er d.16.11.17. 
Medlemmerne opfordres til at sende ønsker til punkter til 

dette møde til bestyrelsens næste møde d. 3.9.17., hvor 
mødet med kommunen planlægges. 
 

Aage præsenterede Acces databasen, som kassereren 
fremover anvender til medlemsregistrering og budget. 

Det er kun kassereren, der opretter nye medlemmer.  
Ønsker bestyrelsen udskrift af noget, så kontakt 
kassereren.  

 
Bestyrelsen vil indtil videre nøjes med bestyrelsens 

kontaktadresser på hjemmesiden.  

Emner: 
- Info-brev til medlemmer.   

 
 

-Muligt bestyrelsesmedlem 
til Skovlegepladsen 

 
Claus’ udkast til informationsbrev, er efter 

bestyrelsesmødet kommenteret af bestyrelsen og sendt 
til Aage, der rundsender til medlemmerne. 

Claus føjer kommunens spørgsmål om medlem til 
Skovlegepladsens bestyrelse i det kommende informa-



 

 
 

- Brev til grundejere, der 
ikke er medlemmer endnu 

 

tionsbrev til Grundejerforeningens medlemmer. 
 

Anton´ udkast til brev, er efter bestyrelsesmødet 
kommenteret af bestyrelsen. Claus sender brevet til 

trykning. Bestyrelsesmedlemmerne omdeler til de 
grundejere, der endnu ikke er medlemmer. 
Aage laver et udspil til rutefordeling til 

bestyrelsesmedlemmerne. 
 

Hjemmesiden 
 

Fungerer efter hensigten. Ingen behov for ændringer. 

Budget 
-Status på økonomi 

 
 
-Udgifter til bestyrelses-

aktiviteter 
 

 
+ 7.416 kr. 

Anvendt midler til annoncering. 
 
Drøftelse af, hvilke aktiviteter der skal dækkes af 

Grundejerforeningens budget.  

Evt. 
 

Intet. 

Punkter til næste møde 
 

 Udarbejde retningslinjer for Grundejerforeningens 
dækning af bestyrelsesaktiviteter. 

 Finn kommer med konkret forslag til stisystem. 
 Planlægge mødet med Fanø kommune d. 16.11.17. 

 

Næste møde 
 

 
-Tidspunkt for næste 

generalforsamling 

Bestyrelsesmøde: Søndag d. 3.9.17. hos Aage. 
Bestyrelsesmøde: Søndag d. 26.11.17. hos Finn Birk. 

 
Generalforsamlingen 2018 fastsat til onsdag d. 28.3. kl. 

16.00 – 18.00 i Sønderho. Nærmere information følger. 


