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Referat: 
 
Deltagere: Hans Henning Jensen HHJ, Karen Sinning KS, Verner Rodenberg VR og Steen 
Jakobsen SJ 
 
Mødet startede med kort snak omkring den ønskede hastighedsbegrænsning i 
Grøndalområdet. Karen gjorde opmærksom på at der er kommet et nyt skilt op på 
stranden med 30 KM hastighedsbegrænsning. Det er et ønske fra bestyrelsen at der 
opstilles et skilt på Grøndalvej, ca. 50 m. fra indkørsel på Grøndalvej ved Tempo-Spar. 
HHJ kan produsere skiltet, han vil se på skiltet ved Vesterengen og bruge dette som 
inspiration. Bestyrelsen henstiller til MAX 30 KM. 
 
 
 



1: Godkendelse af referat fra sidste møde den 2/5/2018. 
HHJ gennemgår referat og referatet fra d 2-5-2018 er godkendt. Det 
diskuteres kort at have elektronisk lagerplads til referater og til arkiv. Det 
er aftalt at Nostalgisk samling som ligger hos KS gennemgås og relevante 
oplysninger herfra scannes og gemmes elektronisk. HHJ sørger for lagerplads 
( Harddisk). 

 
2: Orientering fra formanden 

2.1: Grøndalvej reparation. Nu er der hul i vejen igen før nr. 52. Simon Ø-
naf virker uvillig i forhold til at reparere vejen og han ønsket ikke at 
genoprette nedkørt grøft ud for nr 52. Da han mener dette ikke skal være 
nu, men først til efterår. 
KS tager kontakt til entrepenør Brinch for evt. tilbud på vedligehold af veje 
og grøfter ved udgangen af september. Bestyrelsen vil spørge kommunen om 
dette skift er ok ? 
 
2.2: Fanø Krogård Generalforsamling 18/4/2019. Generalforsamlingen for 
2019 er bestilt på Krogården til skærtorsdag d. 18/4-2019. 
Grundejerforeningen sørger for, at der bestilles mad & kaffe til kr. 100,- pr. 
Deltager, som ønsker dette. Alle drikkevarer, ud over kaffen betales 
særskildt af den enkelte deltager. 
 
2.3: Træfældning på fremmed grund. Inden træfældning i hegn eller skel, 
eller tæt på naboen, er det vigtigt at man sørger for at man taler med sin 
nabo, således at man er enige og har en klar aftale, inden sådan et projekt 
påbegyndes. 

 
3: Klubbens økonomi 

3.1: Er Verner koblet op på Danske Bank? VR er næsten klar med koblingen 
med Danske Bank. HHJ skal sende kopi af tidligere bilag til VR. 
 
3.2: Kassebeholdningen er uændret i forhold til skærtorsdag 2018. 
 
3.3: Paraplyen. Medlemsskabet hedder “Fritidshus ejerne” Dette 
medlemsskab dækker: Bestyrelsens ansvarsforsikring, rådgivning vedr. 
problemer i grundejerforeningens regi. m.m. 

 
4: Veje og grøfter 

4.1: Støvbinding af veje vedr. dustex.nu. HHJ orienterer omkring dustex.nu 
se deres hjemmeside WWW.dustex.nu !. Det er oplyst, at en af de andre 
grundejerforeninger på øen bruger dustex. Dette kunne måske være et 
forslag til den kommende entreprenør. 
 
4.2: Status vedr. Nytoften og ”De 12”. Der er ingen ny status. 
 
4.3: Ø-naf-Simon eller Brinck. Da bl.a. bestyrelsen på det seneste ikke har 
været tilfredse med vedligeholdelse af veje m.m. overvejes ny entreprenør. 
 



4.4: Pæle til vejmarkering – status. Pælene ligger pt. hos Ø-naf men han 
afventer bl.a. ny vejunderføring ved Grøndalvej 17 m.m. 
 
4.5: Vejkasser status og input til budget for 2019. Bestyrelsen vil 
fremkomme med et nyt budgetforslag til vejkasserne, der vil komme til at 
indeholde forbedringer og begrundelser for forbedringer, ligeledes en 
fordeling af/til de forskellige vejkasser incl. Hastighedsskilte og andre fælles 
tiltag. Den nye entreprenør vil blive taget med på råd. 

 
5: Kommunikation 

5.1: Hjemmesiden v/sekretæren. SJ undersøger om det er muligt, at skabe 
eller se en statistik på besøg eller brugere af grundejerforeningens 
hjemmeside? 
 
5,2: Opdatering af medlemslisten v/sekretæren. SJ opdaterer 
grundejerforeningens medlemsliste. HHJ vil fremover tage kontakt til evt. 
nye medlemmer og byde dem velkommen i grundejerforeningen. 

 
6: Opsyn Opsyn. Har fungeret upåklageligt og det vil derfor fortsætte uforandret i 

næste sæson. 
 
7: Bordet rundt 
 Bordet rundt. HHJ tager en snak med formændene for de andre 

grundejerforeninger på øen omkring evt. nye tiltag og nyheder i der andre 
foreninger. 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 


