
Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde 

Referat bestyrelsesmøde 

  

Dato / tid: Søndag d. 9.2.20 kl. 10.00 

Sted: Hos Anton, Skræddermarken 38 

 

Til stede: Anton, Aage, Jørgen, Klaus, Dorthe. 

Inviterede: Karin Lodberg (medlem), Kim Fischer (DOF, DN)   

Afbud: Jan Kieler 

Dagsorden 
 

Referat 

Godkendelse af 
dagsorden 

 

Godkendt 

Siden sidst 

 

Anton har fået henvendelse fra grundejer om forhøjet 

vandstand på grunden. Grundejerne har selv 
ansvaret for at vedligeholde grøfter og dræn ved 

private veje. Nordby Renovation IS kan kontaktes for 
gennemskyl og rensning af drænrør. 
  

Emner 
 Bord/bænkesystem – 

opfølgning fra sidste 
møde m. deltagelse af 

Kim Fischer 
ornitologisk forening 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Kim Fischer (DOF, DN (Danmarks 
Naturfredningsforening)) orienteres om 

Grundejerforeningens idé med bord-bænkesystem 
med tilhørende informationstavler om områdets 

fugleliv og beskyttelse, som skal stå på venstre side 
ved nedkørslen til stranden. Klaus har indhentet 
forslag til bord-bænkesystem hos skovløber Kim 

Madsen. Pris ml. 4.000 – 10.000 kr. Kim melder 
tilbage om Lokal DN vil indgå i et samarbejde om 

projektidéen,  
Dorthe sender foto af eks. på informationstavler til 
Kim Fischer. 

Kim fortæller, at han gerne vil i kontakt med alle 
grundejerforeninger for at informere om, hvordan 

fuglelivet påvirkes af den øgede turisme og måden 
hvorpå, vi færdes på stranden. Kim viser hvordan 
han i samarbejde med Fanø Kommune og 

Nationalpark Vadehavet har opsat rævesikkert hegn 
omkring de truede arter - hvidbrystet præstekrave og 

dværgterners ynglesteder - i ynglesæsonen (1.4. -
1.8.). Der er ca. 400 ræve på Fanø, den tætteste 
population på landsplan, selvom der skydes 100 ræve 

årligt. Lige nu er der ingen mårhunde på Fanø. 
Grundejerforeningerne kan opfordre myndigheder 



 
 

 
 

 
 

 

 
 Skrivelse til 

sommerhusejere i 
Sønderho 
sommerhusområde v. 

Anton. Bilag 
vedhæftet. 

 
 
 

 
 

 
 Planlægning 

generalforsamling 

2020 – herunder: 
- Kulturelt indslag? 

- Servicering 
 
 

 
 

 
 

 

- Emner til 
beretningen 

 
- Valg til bestyrelsen: 

Afgang/genopstilling/ 
mulige nye 
kandidater? 

 
 

(Esbjerg Kommune, Folketingets miljøordførerne) til 
at øge beskyttelsen af fuglelivet.  

Der er enighed om, at det også er vigtigt at få 
sommerhusudlejere til at sprede information om 

vigtigheden af at passe på natur og fugleliv på Fanø. 
Ligeledes kan der uddeles foldere til turisterne på 
færgeoverfarten. 

 
Anton redigerer udkast til skrivelse til alle grundejere, 

om grundejerforeningens arbejde og opfordring til 
medlemskab. Skrivelsen udsendes med referatet fra 
mødet. Senest om 2 uger skal Anton have evt. 

forslag til indhold / ændringer til skrivelsen. Herefter 
sørger Aage for trykning. 

Skrivelsen uddeles på generalforsamlingen. Eft.flg. 
runddeler bestyrelsen til alle grundejere. 
Det oplyses, at Fanø Kommune ikke udleverer navne 

på relevante sommerhusejere, som foreningen 
ønsker at komme i kontakt med. 

 
Sønderho Forsamlingshus er booket til 
generalforsamlingen d. 11.4.20 kl. 10.00.  

Indkaldelse til generalforsamling inkl. revideret 
regnskab skal væresendes til alle medlemmer 14 

dage før generalforsamlingen. Anton sætter annonce i 
Fanø Ugeblad (som sidst). Endvidere lægges 
oplysning om generalforsamlingen på Kultunaut. 

Anton finder ordstyrer til at lede generalforsamlingen. 
Dorthe laver drejebog for arrangementet inkl. 

kulturelt indslag. Kim Fischer indleder med oplæg om 
fuglelivet v. Sønderho. 
 

Emner besluttet.  
 

 
På valg:  

Aage Gram – ønsker genvalg 
Jan Kieler – Anton spørger om Jan genopstiller 
Jørgen Mørup – genopstiller som suppl. 

nyvalg af endnu en suppleant. 
 

 

Hjemmesiden 

 Opfølgning på 
hjemmesiden. Karin 
Lodberg deltager, da 

Karin vil påtage sig 
opgaven at redigere 

hjemmesiden.  
 

Besluttet at Karin karinlodberg@gmail.com fremover 

redigerer hjemmesiden i samarbejde med bestyrelsen 
og Ravn Hjemmeside. Om muligt deltager Karin i 
bestyrelsesmøderne, for at blive orienteret om 

ændringer til hjemmesiden.  
 

mailto:karinlodberg@gmail.com


Budget 
 

Ønske om at sætte kontingentet op til 200 kr. igen 
pga økonomiske aktiviteter.  

 

Evt. 

 

 

Punkter til næste møde 

 

Udkast til projekt bord-bænkesystem m. plancher. 

Næste møde Aftales efter konstituering på generalforsamlingen. 

 
 


