
 

 

Bestyrelsesmødet d.18. juni 2019 kl.19.00  

Skræddermarken 38 

 

Til stede: Aage, Anton, Klaus-Ulrik, Dorthe 
Afbud: Jan Kieler, Jørgen Stig Mørup,  

 

Dagsorden 

 

Referat 

Præsentation af bestyrelsen 

– hvem er vi – hvad kan vi, 

og hvad vil vi byde ind 

med? 

 

Aage fortsætter som kasserer 

Dorthe som sekretær og modtager gerne punkter til 

dagsorden fra medlemmerne. 

Formand og næstformand deltager i møder med 

kommunen m.m. 

Vi skal have fundet en til at være ansvarlig for 

hjemmesiden. Anton og Aage spørger hhv. Jan og 

Jørgen. Indtil videre, får vi hjælp fra Claus Toftgaard. 

 

Hvilke overordnede forhold 

skal vi arbejde med i det 

kommende år? 

 

Vi vil prioritere: 

 Sikring af de bløde trafikanter på Strandvejen 

 Beskyttelse af naturen 

 Balancen mellem natur og turismen 

 Støvgener fra grusvejene 

 Vedligehold af grøfter 

 Etablering af borde- bænkearrangement ved 

nedkørslen til stranden 

 

 

Evaluering af 

generalforsamlingen 2019 

Fin generalforsamling. Færre deltog. Næste 

generalforsamling lægger vi en lørdag formiddag 

udenfor forårets miniferier. Vi inviterer til brunch. 

Fortsat et kulturelt indslag. Kan også være musik. 

Overveje Nannas stue til afviklingen.  

 

Samarbejdet med de andre 

grundejerforeninger på 

Fanø. 

 

Vi har tidligere taget initiativ til et samarbejde, fordi 

vi gerne vil samarbejde. Især giver det mening at 

samarbejde med de øvrige grundejerforeninger i 

Sønderho. Vi henvender os derfor igen med forslag 

om at holde et fælles bestyrelsesmøde.  

 

Orientering fra mødet med 

Fanø kommune d. 

14.4.2019. Bilag 1 

Overordnet tema var trafik.  

Bilag 1 på hjemmesiden. 

 

Orientering om arbejdet i § Anton orienterede. 



17. stk. 4 udvalget 

om ”Energistrategi 2035 for 

Fanø Kommune. Bilag 2 

 

Bilag 2 på hjemmesiden. 

 

Orientering om arbejdet 

med ”Code of Conduct”. 

 

Der er en øget bevågenhed i forhold til at beskytte 

naturen mod nedslidning. Referatet kommer på 

hjemmesiden, når det er endelig godkendt. 

 

Forslag til mødeplan for 

resten af 2019: 

 

15.9. kl. 13.00 hos Aage Gram 

16.11. kl. 10.00 hos Klaus-Ulrik 

 

Evt. Der blev spurgt til kendskab til et reservationssystem 

til færgen. Ingen havde kendskab til det. Referatet fra 

mødet mellem færgen og kommunen kan findes 

under udvalg på www.fanoe.dk  

Ø-kortsystemet virker til gengæld efter hensigten.  

 

Et medlem har kontaktet kommunen om den øgede 

bevoksning, som forstyrrer det oprindelige landskab. 

Medlemmet blev opfordret til at tage problematikken 

på det halvårlige møde ml. grundejerforeninger og 

kommunen. 

 
 

http://www.fanoe.dk/

