
Bestyrelsesmøde 27.11.2021 kl. 10.00 i Grøndalgrundejerforening. 

 

Tilstede var:  Verner, Lone og Kirsten 

Fraværende var: Ivan Thyregod og Carsten Lyhne med afbud. 

 

1. Referat fra sidste møde d. 20.08.21: Godkendt. 

 

 

2. Årsplan/langtidsplanlægning: 

a. Planlægning af jubilæet? 

Formanden har forsøgt at komme i kontakt med gruppen, der startede 

grundejerforeningen tilbage i 1981, hvoraf flere stadig har sommerhus i 

området. Der skulle eksistere en mappe med referater af de første møder. 

Generalforsamlingen, som er slået sammen med jubilæet, vil blive 

afholdt i Strien Skærtorsdag. 

Efter generalforsamlingen vil foreningen være vært for lidt mad og 

drikke. Arbejdsopgaverne i den anledning er fordelt i bestyrelsen. 

Vi havde egentlig besluttet at diske op med lidt underholdning i 

anledning af jubilæet. Men Coronaspøgelset huserer stadig. Derfor vil det 

nok være for risikabelt at lave aftaler med personer, som det kan blive 

nødvendigt at aflyse. Bestyrelsen har derfor besluttet, at vi i løbet af året 

vil prøve at indbyde til for eks. en udflugt, evt. med en naturvejleder, en 

snapsetur, fortælling om vores område, fanødragten, eller noget helt 

andet, hvor alle vil være velkomne. 

Generalforsamlingen vil under alle omstændigheder blive afholdt, om 

ikke på anden måde så virtuelt. Besked herom senere. 

 

b. Hvor ofte skal vi have bestyrelsesmøde?  

Vi vil bestræbe os på at afholde 4 – 5 møder pr. år.  Men bestyrelsen 

arbejder også mellem møderne. 

 

c. Der er fremsat ønske om at lade bestyrelsessuppleanten deltage i 

bestyrelsesmøderne, da Ivan ikke ønsker at deltage. Umiddelbart skulle 

der ikke være problemer i at lade suppleanten deltage, men en suppleant 

kan kun deltage med udtaleret, og uden stemmeret. Dette blev drøftet, og 

de tilstedeværende enedes om at lade Steen Ammitzbøll deltage i 

møderne på de givne præmisser. Steen er orienteret og vil blive indkaldt 

og deltage i næste møde. 

 

 

3. Nyt fra kassereren: 

Regnskabet ser godt ud. Der er pt. et overskud, som vil blive brugt på 

medlemmerne. 



 

4. Nyt fra sekretæren: 

a. Der kommer ugentlige nyheder fra Fuldendt ang. kloakeringen, som 

sendes til Carsten for at komme på hjemmesiden. 

 

b. Forslag om vi kan godkende referaterne fra bestyrelsesmøderne senest 14 

dage efter mødet, så det hurtigere kan komme på hjemmesiden? 

Det er der enighed om, at det må kunne lade sig gøre, så medlemmerne 

bliver orienteret hurtigst muligt om, hvad der sker i foreningen. 

 

5. Veje. 

a. Info omkring samarbejdet med Rasmus Brinch og kommunen. 

• Der er en god dialog med Rasmus Brinch om vejene. 

• Der er bedt om, at der slæbes på alle vejene, hvor det er muligt i 

samme omgang, så nogle veje ikke ”glemmes”. 

• Der skal slæbes, når det er nødvendigt og ikke når der lige er 1 

time til overs. Dette er Rasmus Brinch med på. 

• Vi får mere for pengene, kan der læses ud af regningerne. 

 

b. Karen-Margrete Sinning, et medlem af foreningen, har spurgt om ”kloak 

entreprenørens” forpligtelse til at føre vejene tilbage til standarden fra før 

kloakeringen startede? 

Det er en selvfølge, at vejene føres tilbage til standard, og det er med i 

entreprisen.  

Vi går ligeledes ud fra, at grøfterne reetableres af entreprenøren efter 

opgravningerne i forbindelse med kloakeringerne. 

 

6. Grøfter. 

a. Tilstanden på vores grøfter. 

Vandet står, på grund af entreprenørens sænkning af grundvandet, meget 

lavt i hele området. Men grøfternes tilstand kalder mange steder på 

vedligehold. Det vil være en god ide at udnytte tiden lige nu, hvor 

bladene er faldet af træerne, til at få renset grøfterne for blade, græs, 

grene og småtræer. 

Fanø kommune har ansat en mand, som har været en tur igennem vores 

grøftesystem, for at vurdere vedligeholdelsen. Han betegner mange steder 

grøfterne for at ligne haveaffald. Det er lidt flovt.  

Det er meget vigtigt at alle grøfter holdes rene. 

 

b. Orientering om Lones arbejde i §17 stk. 4 udvalget. 

Møderne er et led i kommunens planer om forebyggelse ang. 

klimaforandringerne. Der er repræsentanter fra kommunen, erhverv og 



grundejerforeningerne. Der snakkes grundvand, vandløb, regn, 

beredskabsplaner. Der har været afholdt 10 møder fra august til december 

2021. Det forventes, at der i fremtiden vil opstå store problemer med 

grundvandsstigninger og øgede regnmængder. Blandt andet derfor er 

grøfternes vedligehold super vigtig, så den øgede vandmængde kan 

komme væk.  

 

7. Hjemmesiden. 

a. Drøftelse af fælles ”box” i skyen for bestyrelsen, eller i forbindelse med 

hjemmesiden, hvor vi kan gemme/samle bestyrelsens informationer 

centralt? 

Det er ligeledes drøftet om evt. omrokeringer på siden, vil give bedre 

overblik. 

Der er endnu ikke lavet en endelig aftale, hvorfor emnet genoptages ved 

næste møde. 

 

8. Vinteropsyn.  

Det første opsyn har fundet sted. Der blev fundet 2 anmærkninger og Verner 

har taget kontakt til ejerne. 

 

9. Ved møde med de øvrige grundejerforeninger tidligere i efteråret, blev der 

drøftet vigtigheden af at fortsætte med at holde stranden ren. 

Det er foreslået, at alle grundejerforeningerne på Fanø yder en hjælp til ”Ren 

Strand” med 10 kr. pr. medlem.  

     Bestyrelsen er enige om, at foreningen gerne vil støtte dette.  

 

10.  Kaniner og invasive arter. 

a. Kaninreguleringen er i gang 
 

 

11.  Nyhedsbreve: 

Lone vil lægge nyhedsbreve ud efter behov, og gerne når der har været 

opsyn, så vi kan høre lidt om hvad der er, vi glemmer. Lone vil gerne 

”fodres” med oplysninger. 

 

12. Evt. 

Intet. 

 

13.  Nyt møde. 

Bliver d. 17. januar 2022, stedet er ikke afgjort, da vi for nuværende ikke 

ved hvilke ejendomme, vi kan komme ind på p.g.a. kloakeringen. Først i 

januar finder vi ud af det.  


