
Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde i Grøndal grundejerforening d. 17. 

april 2021, afholdt hos Verner 

Til stede var: 

Verner Rodenberg (VR)     

 Kirsten Høgh (KH)    

Carsten Lyhne (CL) 

Lone Grand (LG) 

 

Fraværende med afbud var: 

Ivan Thyregod (IT) 

 

1. Bestyrelsens opgaver drøftedes og fordeltes som følger 

Kirsten Høgh påtog sig opgaverne: 

 Formand, sekretær, deltager i møder med kommunen 

Carsten Lyhne påtog sig opgaverne: 

 Næstformand, veje, hjemmeside 

Verner Rodenberg:  

Fortsætter som kasserer, holder medlemskartoteket ajour, vinteropsyn 

Lone Grand påtog sig opgaverne: 

 Grøfter, kaniner, invasive arter, Facebook, deltager i møder med kommunen 

Ivan Thyregod: 

 Bestyrelsesmedlem 

 

Alle bestyrelsesmedlemmer bidrager til indlæg i nyhedsbreve, som udsendes en 

gang i kvartalet. 

2. Overlevering fra tidligere bestyrelsesmedlemmer 

Karen Sinning og Steen Jacobsen overleverede mapper og orienterede om aftaler indgået 

af den tidligere bestyrelse. 

 

3. Forretningsordenen ved møderne 

a. Der var enighed om, at sekretæren indkalder til møderne 14 dage før møderne, 

der afholdes på skift hos medlemmerne 

b. Der bruges en fast dagsorden, så alle punkter gennemgås til hvert møde. 

c. Fast referent, som udsender referat senest 14 dage efter mødet. 

d. Referatet fra sidste møde godkendes som første punkt på næste møde. 

e. Værten ved mødet bestemmer selv et let traktement ved mødet. 

f. Foreløbig ingen fællesspisning med ægtefæller efter mødet. 

g. Der lægges efter generalforsamlingen en årsplan/langtidsplanlægning. 

h. I slutningen af hvert møde, aftales der dato for næste møde. 

 

4. Pjece, udfærdiget af grundejerforeninger i Rindby og Badet, til udlevering til 

ejendomsmæglere og sommerhusudlejere, for at hverve flere nye medlemmer, blev 

drøftet med forslag til enkelte ændringer. LG sørger for renskrivning og afsendelse. 

 



5. Drøftelser ang.  

a. Forbedring af hjemmesiden, hvordan, skal vi have hjælp udefra, hvilke ønsker har 

vi. CL undersøger. Opfølgning ved næste møde. 

b. Anbefaling fra Fanø kommune om evt. organisering af grundejerberedskab i 

tilfælde af stormflod, nærmere drøftelse ved næste møde.  

c. Enighed om at flytte foreningens penge til Fanø Sparekasse. VR har kontaktet 

sparekassen og begynder flytning og indhentning af personlig dokumentation fra 

hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Forventet tidsramme et par mdr. grundet 

sparekassens anti-hvidvaskprocedure. Opfølgning på næste møde 

 

Et godt møde sluttede med en øl og en sandwich. 

Næste møde d. 14. maj kl. 10-12 hos LG, Nytoften 8. 

 

Referent Lone Grand 21.04.2021 


