
Bestyrelsesmøde i Grøndalgrundejerforening. 

Fredag d.14. maj kl. 10 – 12 hos Lone, Nytoften 8. 

 

1. Referat fra sidste møde d. 17/4 godkendes. 

 

2. Fordeling af valgperioder for bestyrelsen. 

På valg 1. år: Lone, Ivan og Kirsten. 

På valg 2. år: Verner og Carsten. 

 

 

3. Årsplan/langtidsplanlægning. 

a. Forberedelse af 40 års jubilæum. 

b. Hjemmesiden færdig ca. d. 15/6 2021. 

c. Vejene: Struktur på vejene med ca. inden d. 15/6. Carsten tager kontakt til 

skraldevognene. 

Lone tager kontakt til sommerhuset Ecap for at høre om deres pæle der er 

sat langs Vesten Bavnen. 

d. Grøfter: Gennemstrømningen. På hjemmesiden vil gerne have en vejledning 

af hvordan grøfterne vedligeholdes. 

e. Vi skifter bank til Fanø Sparekasse. 

 

4. Nyt fra formand: Intet nyt. 

 

5. Nyt fra kasserer: Verner arbejder videre med at skifte til Fanø Sparekasse. 

 

6. Nyt fra sekretær: Intet nyt. 

 

7. Veje: Kontakt til Fanø kommune om  at vejskilt er væltet. Verner har været 

rundt på vejene og fundet ud af at det ikke er alle veje der er blevet skrapt op til 

Kr. Himmelfartferien. Verner vil tage kontakt til Rasmus Brinch. 

 

8. Grøfter:  Grøfterne tilses jævnligt. Det er lods ejernes egen pligt at holde 

grøfterne rene.  Vedr. kloakering af Grøndal begynder man i uge 43 med nogle 



dele af Vesten Bavnen og Vesterengen. Resten af Grøndal området vil blive 

kloakeret frem til 2029. 

 

 

9 Hjemmesiden:  Det har været meget besværligt at overtage hjemmesiden, 

Carsten forsøger i samarbejde med hans svigersøn at få lavet en ny hjemmeside 

og aflive den gamle. Den skal være mere levende og men at finde rundt i. 

Carsten vil finde ud af hvad det vil komme til at koste at lave en ny 

hjemmeside og herefter vedligehold af hjemmesiden. 

 

10  Vinteropsyn. 4 eftersyn om året og det koster 1.700 kr. pr. gang. Vi bliver 

enige om at de nye klistermærker sætter på elmålerne. 

 

11. Møde med kommunen. Der var møde med Fanø kommune kort forinden 

bestyrelsens konstituering, afholdt virtuelt. Selve mødet gik i ”sort” Lone og 

Carsten deltager i et nyt fysisk møde med kommunen d. 27/5 kl. 16.00. 

 

12.  Kaniner:  Intet nyt. Lone ønsker automatisk medlemskab af kanin reguleringer     

Japansk pileurt: På Fanø er der ca. 15 steder hvor urten lever og i Grøndal lever 

den 2 steder. På Grøndalvej 50 og 56. 

 

13.  Nyhedsbreve: Nyhedsbreve udsendet ca. 1 gang månedligt indtil hjemmesiden 

fungerer.  

 

14.  Facebook:  Der er 95 medlemmer med på Facebook og nogen af 

medlemmerne er ikke grundejere i Grøndal. 

 

15.  40 års jubilæum: Afholdelse af jubilæet udsættes til generalforsamlingen  

Skærtorsdag d. 14/4 2022. Generalforsamlingen om formiddagen og 

festmiddag om aftenen. Lone vil undersøge hvor vi evt. kan afholde festen. Der 

tænkes også på lidt underholdning. Festen må koste foreningen 20 – 30.000 kr. 

Der vil blive en egenbetaling på 75. kr. pr. person. Kirsten vil finde ud af hvem 

der var med til at starte foreningen og den første bestyrelse vil blive inviteret 

med. 

 



 

16.  Div. Drøftelser 

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

vi? CL undersøger. 

 

 b. Anbefalinger fra Fanø kommune om evt. organisering af 

grundejerberedskab i tilfælde af stormflod. 

 

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

kontaktet sparekassen og begynder flytning og indhentning af personlige 

dokumentation fra hver enkelt bestyrelsesmedlem. Forventet tidsramme er et 

par mdr. grundet sparekassens anti-hvidvaskprocedure. 

 

Alle punkter er drøftet og ført til referat under diverse punkter. 

 

17.  Evt: Intet. 

 

18.  Nyt møde: Næste møde er fastsat til d. 20/8 2021 hos Carsten. Tidspunkt blev 

ikke fastsat. 

 

  


