
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde 

Dato: Søndag d. 11.2.2018 

Tid: Kl. 12.00 

Sted: Hos Claus Toftgaard, Peder Aarres Mark 11. 

Til stede:Claus Toftgaard. Aage Gram, Finn Birk Pedersen, Anton Pedersen, Bjarne Petersen 

Afbud: Dorthe Lodberg, Hardy Jensen 

Dagsorden Referat 
 

Godkendelse af dagsorden 
 

Dagsorden og referat fra sidste møde godkendt 

Siden sidst 
- Opflg. på henvendelse fra 

grundejer 
 

Anton har haft møde med en grundejer, der har rettet 

henvendelse omkring vedtægterne. Begge fandt 
mødet nyttigt og godt. 
En mail omkring bygningsstørrelser fra en anden 

grundejer bliver besvaret skriftligt. 
Planlægning af generalforsam-

lingen d. 28.3.18: 
 Annoncering 
 Dagsorden 
 Praktiske opgaver 

 

Indkaldelse udsendes til medlemmerne ca. 1. marts 

og annonceres i Fanø ugeblad. 
Dagsorden og regnskab medsendes ligesom en 

opfordring om at komme med forslag til emner og til 
valg. Bjarne og Finn ønsker ikke genvalg. 
Bjarne søger at låne videoprojektor. 
Aage vil sidde og registrere fremmødte og uddele 
stemmesedler. 
Anton sørger for kopier af vedtægter. 
Finn sørger for drikkevarer og kaffe m. brød 
Claus kontakter formanden for Bjerges Leje for at 

høre om en mulig dirigent. Alternativt har Finn 
forslag. 

Det videre arbejde med 

foreningens fokuspunkter? 
 Naturbeskyttelse 
 Trafikforhold 
 

Der afventes klitsyn. 
Hastighedsbegrænsning har været behandlet i udvalg 

i kommunen den 29.1.2018 med resultat, at man 
ikke vil ændre på eksisterende. 

Opflg. udkast informations-

brev til bureauerne - jf. ref. 

bestr.mødet d.26.11.17. 

Dorthe har ikke modtaget  

forslag til indhold og 

ændringer. 
 

Afventer resultat af Grønt Råds udarbejdelse af Code 

of Conduct. 

Hvordan får vi flere 

medlemmer? 
 

Afventer ny bestyrelse 

- Skal vi søge yderligere 

samarbejde med Bjerges Leje 
 

Afventer ny bestyrelse 

Hjemmesiden 
 

Der skal indføjes en kontakt side med tlf. og mail 
adresser på bestyrelsen. 
Claus skal undersøge om vi kan få en kort mail 
adresse på foreningen. 

Budget 
 

Aage fremlægger regnskab og budget på 
Generalforsamlingen. Forbruget har hidtil været lavt. 

Evt. Claus redegør for vintereftersynsordningen i Rindby. 



 Det aftales at der skal orienteres herom på 
generalforsamlingen for at høre om der er interesse 

for lignende. 
Punkter til næste møde 
 

Overvejelse revidering af hjemmesiden. 

Næste møde Umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen 
skal konstitueres. 

Referent:Claus 


