
 

Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde 

Referat  

bestyrelsesmødet lørdag d. 18.8.18. 

 

Til stede: Anton Pedersen, Claus Toftgaard, Finn Birk, Aage Gram, Peter Tygesen, 

Dorthe Lodberg 

Afbud: Bjarne Petersen 

    

Dagsorden 

 

Referat 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Siden sidst 

- Opflg. klitsyn 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

- Tilbagemelding lukket facebookgruppe, 
jf. sidste møderef. (Dorthe) 

 

Bestyrelsen tager konklusion fra klitsynet 

med skovfoged Sven Wodschows, 
Bålvandshuk, Naturstyrelsen til 

efterretning. Hvis en sommerhusejer 
oplever konkrete problemer med 
sandfygning til gene for grunden og 

huset, kontakter sommerhusejeren selv 
Naturstyrelsen. 

Se i øvrigt information om klitsynet på 
Grundejerforeningens hjemmeside. 
Grundejerforeningen har fået et 

bestyrelsesmedlem (Dorthe Lodberg) 
med i Grønt Råd. I Grønt Råd vil Dorthe 

indgå i udarbejdelsen af en code of 
conduct i forhold til færdsel i naturen og 
naturbeskyttelse.  

 
Claus undersøger, hvorfor Dorthe endnu 

ikke har hørt fra Grønt Råd, som Dorthe 
er blevet medlem af.  
 

Dorthe opretter en lukket 
facebookgruppe for medlemmer af 

grundejerforeningen. Det vil fremgå af 
hjemmesiden, når gruppen er oprettet. 
Dorthe er administrator for gruppen.  

 
Positiv reaktion på omdelt tryksag til 

potentielle medlemmer til 
grundejerforeningen. 10 nye 

medlemmer. 
 
 

Emner 
- Hvilke opgaver vil vi prioritere og sætte 

 
Vi vil prioritere trafiksikkerhed for bløde 



 

fokus på den kommende tid? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Hvilke temaer ønsker foreningen 
drøftet med Fanø kommune? 

(Borgmesteren gav på det seneste møde 
udtryk for, at hun ønsker at drøfte mere 

overordnede temaer på møderne med 
grundejerforeningerne) 

 

 

- Planlægning af generalforsamling 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
- Formulering af opslag til hjemmesiden 
om ”vintereftersyn” jf. sidste møderef. 

 
 

 
 

 
- Vedtægtsændringer påbegyndes? 
 

trafikanter på Strandvejen.  
 

Etablering af adskilt cykel-/gangsti m. 
chikaner på Strandvejen. 

Da kommunen ikke vil kontakte politiet 
mhp. skiltning for nedsat hastighed, vil 
Grundejerforeningen arbejde på 

skiltning, der ikke kræver Politiets 
godkendelse.   

 
Aage kontakter Fanø kommune med 
henblik på overholdelse af 

vedligeholdelsespligt af grøfter til 
offentlig vej.  

 
 
Tema: 

Trafikforhold i Sønderho og Sønderho 
sommerhusområde. 

Udtrykt ønske om at forbedre P-
forholdene i udkanten af byen til ikke 
fastboendes biler. De mange biler inde i 

byen skæmmer bybilledet. 
Grundejerforeningen vil bakke op om 

Sønderho Borgerforening, i arbejdet med 
trafiksanering i Sønderho by. 
 

Generalforsamlingen afholdes 
onsdag d. 29.5.19 kl. 16-18 i 

Sønderho forsamlingshus. Eft.flg 
middag for medlemmer, med tilmelding 
og egenbetaling. Dorthe laver invitation. 

Claus sætter opslag på hjemmesiden og 
Dorthe lægger på Facebook. 

Også i år vil vi åbne generalforsamlingen 
med ”en gæst” til at fortælle over et 

emne, der har interesse for os i 
sommerhusområdet.  
 

Efter bestyrelsesmødet har Dorthe haft 
kontakt med Kaj Christensen, der 

tilbyder at foretage vintereftersyn. Kaj 
sender et opslag om tilbud om 
vintereftersyn til Claus, der lægger det 

på Grundejerforeningens hjemmeside.  
 

Anton og Dorthe kommer med udkast til 
det videre arbejde med vedtægtsændr-
ingerne. Anton kontakter Bent Maigaard 

mhp deltagelse i at udarbejde udkast. 
 

Hjemmesiden  



 

- Pris for professionel og overskuelig i 
opbygning af en hjemmeside, jf. sidste 

møderef. (Claus) 
 

Udsættes til næste møde. 
 

Budget 
 

Kassebeholdning god. 

Evt.  
Henvendelse fra Skovlegepladsens 
støtteforening 

 

Bestyrelsen er inviteret til 
støtteforeningens sommermiddag d. 
23.8. Dorthe m. æf. deltager. 

 
 

Punkter til næste møde 
 

 

Næste møde 
 

Afventer dato hos Claus Toftgaard, 
Peder Aarres Mark 11. 

 


