
Referat af bestyrelsesmøde i Grøndalgrundejerforening. 

Dagsorden til mødet 

20.08.2021 kl. 10.00 Hos Carsten, Nytoften 12. 

 

Tilstede er:  Verner, Lone, Kirsten og Carsten var med på Teams fra sit arbejde i 

Afrika.  Mødestedet var hos Lone. 

 

1. Referat fra sidste møde d. 14.05.21 godkendes/ændringer. 

 

2. Ændring i rækkefølgen af dagsordens punkter. 

a. Vi prioriterer de punkter hvor Carsten deltager. 

  

3. Årsplan/langtidsplanlægning. 

a. Hvor langt er vi med jubilæet? 

Jubilæet afholdes skærtorsdag d. 14. april 2022. 

Strien er bestilt fra d.14/4 kl. 12.00 til d. 15/4 kl.12.00 og der er betalt 

depositum. 

Planlægningen af jubilæet bliver på næsten møde d. 27/11. 

Forslag til indlæg: Fanø dragt visning v/ Kiss. Naturvejleder. 

Kirsten orientere om at hun måske ikke kan deltage i jubilæet, da hun 

måske er på ferie. 

b. Invitationerne til jubilæumsfesten skal udsendes senest d. 31/1 2022 og med 

tilmeldings deadline d. 28/2 2022. 

c. Kommende bestyrelses møder i 2022: 

15. januar, hvor vi skal tale om valg og genopstilling af 

bestyrelsesmedlemmer og udsendelse af kontingenter. 

D. 12. marts. 

D. 9. april. 

  

4. Nyt fra formanden. 

Intet nyt. 

 

5. Nyt fra kasserer. 

a. Bank skiftet til Fanø Sparekasse er i orden og Verner har fået egen 

bankrådgiver. 



b. 1 nyt medlem, Vesterengen 15. 

Ejerskifte på Grøndal vej 8. 

c. Vi fortsætter med at betale for deltagelse Sct. Hans. 

d. Ren Strand forening er ny og der skal betales kontingent for medlemskab og 

det koordineres med de øvrige grundejerforeninger. Lone tager sig af dette. 

 

6.  Nyt fra sekretær. 

Intet nyt. 

 

7. Veje. 

a. Referat af snak med Rasmus Brinch (RB). 

Carsten har aftalt med RB at alle vejene skal ordnes på engang, da der vil 

komme mere struktur på renovering af vejene. Der skrabes og efterfyldes 

med grus. Regningerne der sendes til kommunes sendes også til Carsten så 

han bedre kan følge med i hvad det koster. 

b. Vedlige hold af ”små veje” ekstern udførelse eller selvhjælp. 

RB skal også tage sig af de små veje. 

 

8. Grøfter. 

a. Tilstand på grøfter. 

Lone har været rundt i hele området og grøfterne er i en sørgelig forfatning. 

Grøfterne skal jo holdes af den enkelte lodsejer. 

Lone har udarbejdet et opslag på hvordan man holder sine grøfter, som hun 

gerne vil have lagt på hjemmesiden. 

Lone og Carsten ser på det sammen. 

b. Den kommende kloakering. 

Kommunen har indkaldt til møde d. 24/8 og Lone deltager i dette. 

Kloakering begynder i uge 41 i de lavest liggende områder. 

Kloakering bliver lagt indtil skel og hver ejer skal selv sørge for at få det 

lagt ind til huset, man har 1 år til at få det lagt ind. Der anbefales at det ikke 

foregår om vinteren, da grundvandet vil stå højt og der skal så også betales 

for at få vandet pumpet væk. 

 

9. Hjemmesiden. 

a. Er der ændringer/forslag? 

Lone har nogle ændringer som hun vil tale med Carsten om. 

b. WWW. Adr? 

Web adressen er den samme som hele tiden og den er søgbar på google. 



c. Besked til kommunen. 

Kommunen har fået besked om den nye bestyrelse og deres mailadresser. 

d. Information/dialog omkring den daglige brug af den nye hjemmeside. 

Her har jeg ikke skrevet noget i mit referat, er der nogen af I andre der kan 

supplerer mig? 

e. Dropbox/Ondrive løsning til foreningens dokumenter og fælles brug for 

bestyrelsen. 

Carsten foreslår en fælles dropbox til bestyrelsen, så vi alle har dokumenter 

og referater liggende. Det kan gøre det nemmere for kommende 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

10. Vinteropsyn. 

Vinteropsynet fortsætter som hidtil med 4 opsyn om vinteren. Der er lavet nye 

mærkater som bliver opsat på  elmålerskabet. 

 

11.  Møde med kommunen. 

a. Intet nyt. 

b. Mangler på hjemmesiden. 

c. Mangler referat fra mødet d. 27/5. Kirsten rykker for dette. 

 

12. Kaniner og invasive arter.  

a. Lone vil lægge på facebook ang. Anmodning om kanin regulering fortsat 

ønskes fra nye medlemmer. 

 

13. Nyhedsbreve. 

a. Hvordan gør vi i fremtiden. 

Nyheder skal være korte og præcise og der henvises til hjemmesiden, hvor 

der kan læses mere. Nyhedsbrevene laves i Word og konverteres til PDF til 

hjemmesiden. Vi tilstræber at nyhedsbrevene udsendes så ofte som muligt. 

 

14. Facebook. 

a. Husk at skrive Fanø adr. på anmodning om medlemskab også på 

hjemmesiden. 

 

15. Evt. 

Intet. 

 



16. Nyt møde. 

Næste møde afholdes hos Kirsten d. 27/11 2021, på Nålevej 26. 


