
Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde 

Dato / tid: Søndag d. 6. maj 2018 kl. 14.00 

Sted: Hos Bjarne, Peder Aarres Mark 13 

Til stede: Bjarne, Anton, Claus, Finn, Dorthe 

Afbud: Aage Gram, Peter Tygesen 

Dagsorden Referat 
 

Konstituering af 
bestyrelsen 

 

Formand: Claus Toftgaard 
Næstformand: Anton Pedersen 

Kasserer: Aage Gram 
Sekretær: Dorthe Lodberg 

Medlem: Finn Birk 
Suppleanter: Bjarne Petersen 
                    Peter Tygesen  

 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Siden sidst 

 

 

Emner: 

- Evaluering af afvikling af  
  generalforsamlingen. 
 

 
 

 
 

- Forberedelse til fællesmødet  
  m. Fanø kommune i juni. 
 

- Grundejerforeningens  
  vedtægtsændringer 

 
 
 

 
- Vintereftersynsordning 

 
 
 

 
 

 
 
- Oprettelse af lukket face-  

  bookgruppe 
 

- Reklamefremstød medlems- 
  tilgang  

 

Flot fremmøde, positiv stemning. Fint og aktuelt 
foredrag af Marco Brodde om naturen omkring 
Sønderho, med nye vinkler på  

naturbeskyttelse. Godt lokale til afviklingen af 
generalforsamlingen. Næste gang tydeligere aftale 

om leje af forsamlingshuset.  
 

Gennemgang af de indsendte punkter til 
fællesmødet. 
 

Udvalgsarbejdet med ændring af vedtægterne, 
starter efter sommer, hvor grundejer Bent Maigaard 

er inviteret til at deltage. Procedure om 
kontingentbetaling skal indgå i de reviderede 
vedtægter. 

 
Bestyrelsen har fået henvendelse fra et medlem, der 

gerne vil foretage vintereftersyn. Claus undersøger, 
hvordan Rindby Strands grundejerforening har 
organiseret vintereftersyn. På næste 

bestyrelsesmøde, formuleres et opslag til 
hjemmesiden, om at melde sig til at foretage -, eller 

modtage vintereftersyn. 
 
Dorthe undersøger muligheder og udfordringer i at 

oprette en lukket facebook-gruppe.   
 

Claus laver udkast til skrivelse om 
grundejerforeningens eksistens, til omdeling i 



 

  sommerhusområdet.  
 

Hjemmesiden 
- Professionel hjælp til 

opsætning af hjemmesiden? 
 

 
Claus undersøger pris for professionel og 

overskuelig i opbygning af en hjemmeside.  
 

Budget 
 

Intet nyt.  

Evt. 
 

Bestyrelsen rundsender, på opfordring fra 
formanden for Skovlegepladsen - Claus Thyssen, en 
opfordring til grundejerforeningens medlemmer om 

at støtte den engagerede frivillige gruppe, der 
vedligeholder Skovlegepladsen. Grundejerforeningen 

for sommerhusområdet Sønderho er repræsenteret 
med medlem i Skovlegepladsens bestyrelse. 
 

Bestyrelsen for grundejerforeningen vil, alene på 
bestyrelsens vegne, lave indsigelse mod marmor-

kunstværket på Diget ved Sønderho. 
 

Punkter til næste møde 
 

Planlægning af afvikling af næste generalforsamling. 

Næste møde 
 

Søndag d. 2.9. kl. 10.00 hos Anton Pedersen, 
Skræddermarken 38 
 

Søndag d. 4.11. kl. 10.00 hos Claus Toftgaard, 
Peder Aarres Mark 11. 


