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Referat fra Dialogmødet med Grundejerforeningerne og Fanø Kommune den 
10. september 2020 kl. 16.00 på Fanø Rådhus.

Deltagere:

Annette Niebuhr, Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening
Karen Boel Klinge Kristensen, Fanø Vesterhavsbads Grundejerforening

Marianne Keldorff, Rindby Strand Grundejerforening

Steen Jakobsen, Grøndal Grundejerforening
Verner Rodenberg, Grøndal Grundejerforening

Ole Sørensen, Grundejerforeningen Vesterengen

Michael Lund-Larsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje
Erland Madsen, Foreningen af sommerhusejere ved Bjerges Leje

Klaus-Ulrik Christiansen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde

Borgmester Sofie Valbjørn, Fanø Kommune
Forvaltningschef Lars Bach, Fanø Kommune
Formand for ENT Christian Lorenzen

Inviterede: Beredskabschef Jens Mølgaard

Afbud:
Hans Kjær, Rindby Strand Grundejerforening
Anton Pedersen, Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde
Kurt Thorøe, Skovly Grundejerforening

1. Velkommen
2. Nordsøbadet

Per Svarre er ny formand for bestyrelsen, Nordsøbadet.
 Per Svarre orienterede om renovering af badet til en anslået pris af ca. 8 

mio. kr.
 Der er foreløbig indsamlet 700.000 kr.
 Der er nedsat en gruppe, som skal stå for fundraising.
 Sommerhusejerne opfordres til at købe folkeaktier.
 2 bilag sendes ud med referatet.

3. Temadrøftelse: Vandproblemer i sommerhusområder
a. Jens Mølgaard, beredskabschef orienterer om situationen i januar samt be-

redskabets rolle.
 Prognosen er mere vand om vinteren.
 Vandproblemer i forbindelse ed skybrud og digebrud er Beredskabets 

opgave at afhjælpe.
 Sommerhusejerne kan forebygge vandproblemer ved at:
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o Organisere et grundejerberedskab (telefonkæde)
o Hente sandsække fra Beredskabets depot på Vangled.

 Beredskabets primære opgave er i en krisesituation at sikre:
o Den primære vejforbindelse, Postvejen.
o Transformatorstationer.
o Haller.

 Beredskabet kan ikke låne materiel ud. 

b. Forvaltningen orienterer om Kommunens opgaver og fokus ift. vand i som-
merhusområder.

 Der bliver spurgt om, hvorvidt kommunen må oprense i private grøf-
ter. Fanø Kommune afklarer dette.

 Det afklares, hvorvidt Fanø Kommune har adgang til hydrologiske 
kort, og hvis ”ja”, kan de så udsendes til grundejerforeningerne.

 Offentlige grøfter kan ses på Fanø Kommunes hjemmeside www.fa-
noe.dk/borger/vand-og-veje/vandloeb-og-groefter 

 Der gøres opmærksom på vandproblemer på Bjerges Leje i den yder-
ste ende.

4. Orientering og opfølgning
a. Opfølgning på forrige dialogmøde 24. oktober 2019

 Trafik og infrastrukturplan 
Udarbejdelsen er udskudt til 2022

 Lokalplan for ubebyggede arealer i sommerhusområder 
Fanø Kommune overvejer muligheden om at indkalde grundejerfor-
eningerne til en workshop.

 Vedligeholdelse af badestier
Grundejerforeningerne giver udryk for, at ordningen, hvor Fanø 
Kommune betaler 1/3, er meget fin, og stierne har fungeret godt i 
år.

 Velkomstmøder for nye sommerhusejere
Sofie Valbjørn siger, at møderne har været aflyste i år pga. co
rona.

b. Erfaringer affaldssortering – status ved Lars Bach
 Generelt set går det godt, men det kan gøres bedre.
 Fanø Kommune har meget opmærksomhed på affaldssortering.
 Der opfordres til, at man benytter appén Borger Tip, som man finder 

på Fanø Kommunes hjemmeside.
 Det er generelt oplevelsen blandt sommerhusejerne, at renovations-

køretøjerne kører for stærkt på mindre veje.

5. Indkomne punkter fra grundejerforeningerne
a. Sti over nye klitter

 Udsættes.
b. Vilde katte

 Punktet er på ENT´s dagsorden den 28. september.
c. Ret og pligt for grundejere og kommune

http://www.fanoe.dk/borger/vand-og-veje/vandloeb-og-groefter
http://www.fanoe.dk/borger/vand-og-veje/vandloeb-og-groefter
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 Det er en bekymring med bilers høje hastighed på grusveje.
 Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde er bekymrede 

over biler, cykler og gående på Sønderho Strandvej.
Christian Lorenzen siger hertil, at en ”2-1 vej” er på politikernes prio-
riteringsliste

d. Tilsandede skilte ved badestierne
 Såfremt man ser noget, som man undrer sig over, og som man øn-

sker at give kommunen et praj om så anvend appén Borger Tip
e. Affaldsspande ved badestierne

 Der er et ønske om, at skraldespande placeres oppe ved sommerhu-
sene.

f. Vedligeholdelse af officielle stier mellem sommerhuse
 Spørgsmålet drejer sig om stier, som går ind over privat grund.

Stierne er i så fald ikke offentlige, men der kan ligge en tinglyst servi-
tut på grunden, som giver ret til offentlig adgang

6. Temadrøftelse: Opfølgning på sommeren 2020
 Sofie Valbjørn orienterede om, at der vil ske en evaluering af somme-

ren 2000 på Fanø.

7. Evt.

8. Næste møde
 Torsdag den 15. april 2021, kl 16.00 i Byrådssalen
 Byrådssalen reservers til formøde fra kl 14.00
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