
Grøndal Grundejerforening af 1981, 

DAGSORDEN TIL BESTYRELSESMØDE 21/3/2020 kl. 13:00 afholdt som telefonmøde 

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde fra 24/1-20 

1. Orientering fra formanden 

1.1 Grundet viruspandemien afholdes bestyrelsesmøde som 

telefonmøde. 

1.2. Generalforsamling 2020 udsat på ubestemt tid. 

 2. Tiltag der berører foreningens medlemmer. 

2.1 Planlægning af generalforsamling 

2.2 Hvem er på valg og hvem er villig til genvalg? 

2.3 Dirigent og referent 

2.4 Suppleanter 

2.5 Eventuelt 

 

2.6 Vinteropsyn  

3. Foreningens økonomi 

3.1 Beholdninger i foreningens konti 

3.2 Status på Kontingent indbetaling. 

3.3 Evt. tiltag som involverer foreningens økonomi. 

4. Veje og grøfter 

5. Kommunikation 

5.1 Faste input til Hjemmesiden – Hvordan gør vi hjemmesiden 

interessant ( dynamik ) ?  

5.2. Nyt domænenavn? 

6. Bordet rundt 

7. Evt. 



Referat: 

Referent: Steen Jakobsen 

Deltegere: Hans Henning Jensen, Karen Sinning, Verner Rodenberg, Erik Skouboe 

og Steen Jakobsen 

 

Godkendelse af referat fra seneste bestyrelsesmøde fra 24/1-20 

 Referat godkendt 

1. Orientering fra formanden 

1.1 Grundet viruspandemien afholdes bestyrelsesmøde som 

telefonmøde. 

1.2. Generalforsamling 2020 udsat på ubestemt tid. 

Der er sendt meddelelse til alle grundejerforeningens medlemmer på 

mail tirsdag d. 17 marts 2020. Od der er indsat samme meddelelse på 

hjemmesiden. 

 2. Tiltag der berører foreningens medlemmer. 

2.1 Planlægning af generalforsamling 

Planlægningen er ikke mulig idet der ikke kan fastlægges dato endnu 

pga. corona situationen. 

2.2 Hvem er på valg og hvem er villig til genvalg? 

Karen Sinning (næstformand) er på valg og modtager genvalg. 

Hans Henning Jensen (formand) er på valg og modtager genvalg. 

Verner Rodenberg (kasserer) er på valg og modtager genvalg. 

Revisorerne har givet tilsagn om at fortsætte. 

2.3 Dirigent og referent til Generalforsamlingen. 

Tom Nielsen har stillet sig til rådighed som dirigent og Birgit Rodenberg 

som referent. 

2.4 Suppleanter 

Der skal vælges suppleanter og revisorsuppleanter.  



2.5 Eventuelt 

Bestyrelsen arbejder videre med fortløbende opgaver. 

2.6 Vinteropsyn  

Vinteropsynet er foregået til alles tilfredshed. Der har i år ikke været 

behov for ekstraordinære opsyn. 

3. Foreningens økonomi 

3.1 Beholdninger i foreningens konti 

- 

3.2 Status på Kontingent indbetaling. 

På nuværende tidspunkt er der ganske få som ikke har indbetalt 

kontingent for 2020. Der vil blive sendt brev til disse medlemmer. 

3.3 Evt. tiltag som involverer foreningens økonomi. 

Bestyrelsen undersøger om det vil være en fordel med skifte til lokalt 

pengeinstitut. 

4. Veje og grøfter 

Vejene er blevet strøet i uge 12. Det har ikke været muligt at foretage 

vejvedligehold tidligere i år pag. Vejret. 

Grundejerne bør huske at grøfter på indersiden, samt vejunderløb, skal 

holdes af grundejeren.  

Forslaget fra sidste generalforsamling omkring vejbidrag vil blive 

diskuterer ved næste møde med grundejerforeningerne på Fanø.  

5. Kommunikation 

5.1 Faste input til Hjemmesiden – Hvordan gør vi hjemmesiden 

interessant ( dynamik ) ?  

Ved hver henvendelse til grundejerne skal hjemmesidens navn fremgå. 

Hjemmesiden kommer frem ved søgning på 

WWW.Grøndalgrundejerforening . Hvis man bruger Google vil man få 

Grundejerforeninger - Fanø Kommune   og herefter vælges:                          

Grøndal grundejereforening af 1981 

http://www.grøndalgrundejerforening/


5.2. Nyt domænenavn? 

Der var ikke flertal for at ændre hjemmesidens  domænenavn. 

 

6. Bordet rundt 

 Skriv til nye sommerhusejere skal være tilgængeligt. 

7. Evt. 

 Der var ikke noget til dette punkt.  


