
    

Til dig, der har 

sommerhus på Fanø 

 
Sammen passer vi på Fanø til glæde for  

vores gæster og os selv. 

 

Hvorfor være medlem af en grundejerforening? 

En høj organisationsgrad blandt sommerhusejerne er af 

afgørende betydning for foreningens virke og den vægt, vi 

kan tale med.  Så hvis du ikke allerede er medlem, så bliv det 

og tag din nabo med! Sammen står vi stærkere, og det gavner 

alle sommerhusejerne og de sommergæster, som lejer jeres 

hus.  

 

En gang årligt afholder foreningerne generalforsamling, hvor 

det er muligt for medlemmerne at rejse problemstillinger af 

fælles interesse, og at blive orienteret om, hvad der rører sig i 

foreningen. Flere grundejerforeninger udsender løbende 

nyhedsbreve om aktuelle emner, så medlemskab er en god 

måde at holde sig orienteret om lokale forhold. 

 

Bliv medlem NU og støt vores arbejde for at Fanø forbliver en 

attraktiv ferieø. Indmeldelse sker på vores hjemmesider eller 

ved henvendelse til bestyrelsen.  

 

Grundejerforeningen Bjerges Leje og Præstemarken 

mchllundlarsen@gmail.com 

Fanø Vesterhavsbad Grundejerforening 

www.fanoevesterhavsbad.dk 

 

Rindby Strand Grundejerforening 

www.rsg-fanoe.dk 

 

Grundejerforeningen Sønderho Sommerhusområde 

www.soenderho-grundejer.dk 

 

Grøndal Grundejerforening af 1981 

www.grøndalgrundejerforening-af1981.dk 

 

http://www.fanoevesterhavsbad.dk/
http://www.rsg-fanoe.dk/
http://www.soenderho-grundejer.dk/


    

Bliv medlem af din lokale grundejerforening 

og se her, hvad du får: 

 

Fanø er en perle. En perle som vi skal passe på og værne om. 

Grundejerforeningerne for sommerhusområderne på Fanø er 

interesseorganisation for sommerhusejerne. Ved at være medlem 

af din lokale grundejerforening, viser du interesse for øen og for, 

at vi får de bedste betingelser for at have sommerhus på et 

attraktivt sted. Gode omgivelser i et godt lokalmiljø betyder også 

noget for lejere af feriehuse og er med til at sikre en god 

udlejning.  

 

Se her hvad grundejerforeningen arbejder med, og hvad dit 

kontingent bliver brugt til: 

 

‐ har dialog med entreprenører om vedligeholdelse af visse veje. 

‐ forhandler med myndigheder i sager af fælles interesse. 

- nogle grundejerforeninger foretager vintersyn ved       

medlemmernes huse. 

‐ medvirker til gode miljømæssige forhold i lokalområdet. 

‐ sørger for at badestierne har en rimelig standard  

  (Fanø Vesterhavsbad og Rindby Strand). 

‐ har en hjemmeside og/eller en Facebookside. 

 

 

 


