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Grøndal Grundejerforening af 1981
Referat fra BESTYRELSESMØDE 24/1/2020 kl. 10:00 hos Verner Rodenberg på Fanø
Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde.
Referat godkendt
1. Orientering fra formanden
Indtil videre har denne vinter ikke givet store problemer i Grøndalområdet. Der har ikke været større
problemer ved vintereftersynene, vejene fungerer og afvandingen gennem grøfterne fungerer
tilsyneladende.
2. Tiltag der berører foreningens medlemmer.
2.1 Vinteropsyn
Vintereftersynet for januar er foretaget. Der var heldigvis heller ikke her tale om større problemer.
Vintereftersynene er effektive. Der bliver observeret selv de mindste detaljer, hvilket er meget
betryggende. Sidste vintereftersyn i denne omgang foretages i februar.
2.2 Seneste møde med Fanø Kommune og øvrige Grundejerforeningerne på Fanø.
Referatet fra mødet blev udleveret og drøftet.
2.2.1 Sct. Hans bål
Sct. Hansbålet i Rindby blev drøftet. Bestyrelsen er enig om, at vi fortsat deltager.
3. Foreningens økonomi
3.1 Beholdninger i foreningens konti
Foreningens regnskab fremvist og regnskab for 2019 underskrevet og godkendt af bestyrelsen
3.2 Status på Kontingent indbetaling.
Det ser fint ud indtil videre. Der vil blive foretaget en opgørelse ca. en uge efter betalingsfristen udløber og
udsendt rykkere til de manglende ind-betalere
3.3 Evt. tiltag som involverer foreningens økonomi.
3.3.1 Sct. Hans bål
Se afsnit 2.2.1
3.3.2 Pileurt bekæmpelse
Foreningen deltager ikke i dette økonomisk, men vil løbende være opmærksomme på problemet og tilse at
dette løses.

4. Veje og grøfter
Det arbejde der udføres på vejnettet af Brinch er meget tilfredsstillende. Og prisen for arbejdet er
fornuftig.
Karen Sinning, som bestrider opgaverne mht. vejene, tager en rundtur med Rasmus Brinch. Sammen vil de,
Karen Sinning og Rasmus Brinch, besigtige vejnettet og alle stikvejene.
Det blev endnu en gang pointeret, at der som minimum skal være mindst en parkeringsplads pr. grund.
Således at man ikke skal parkere på vejene
4.1 Nålevejs problematikken. ( forslag, skriv til paraply organisationen )
Der er kommet svar fra Foreningen: Fritidshusejerne. vedr. vejvedligehold i vores område der som bekendt
består af et samlet vejnet af private fællesveje og vejret m.m. med flere vejkasser. Der vil blive lavet et
”sammenkog” af dette svar sammenholdt med relevante kapitler fra Bekendtgørelse af lov om private
fællesveje. Dette fremsendes til bestyrelsen, inden næste bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen vil se på, om det er muligt, at der opsættes markeringspæle hvor Grøndalvej og Vesten bavnen
går sammen, (det våde hjørne) således at vejen bevarer sin struktur.
4.2 Vandretur langs Stordal Bæk - eller evt. orientering.
Orientering omkring Stordal Bæk. Stordal Bæk er blevet renset op. Træer og anden beplantning, er blevet
fjernet fra bækken og dermed kan vandet løbe frit.
5. Kommunikation
Det har i 2019 været ca. 2000 besøg på hjemmesiden.
5.1 Faste input til Hjemmesiden – Hvordan gør vi hjemmesiden interessant (dynamik)?
Formanden vil tage kontakt til administratoren af Grøndal-Face Book-siden for evt. at få denne linket op
med Grundejerforeningens hjemmeside.
6. Bordet rundt
Den samlede bestyrelse vil arbejde med oplæg til beretningen, der skal bruges til generalforsamlingen
skærtorsdag. Generalforsamlingen afholdes i år på - Cafe: Løven & Nymfen – Strandvejen 58, 6720 Fanø
Vesterhavsbad
7. Evt.
Næste møde afholdes d 20-3-2020 kl. 14:00 hos HHJ
HHJ tager kontakt til Tom Nilesen for at forespørge om hans deltagelse som dirigent ved
Generalforsamlingen og deltagelse i mødet d 20-3-2020.
HHJ, KS og VR er på Valg ved generalforsamlingen

