
Referat fra bestyrelsesmødet i Grøndalgrundejerforening. 

d. 12. marts 2022 kl. 10.00 hos Lone. 

Ægtefæller er inviteret til frokost kl. 13.00. 

Tilstede var: Lone, Verner og Kirsten. 

Fraværende er: Carsten, Steen og Ivan 

 

1. Årsplan/langtidsplanlægning: 

• Planlægning af generalforsamlingen. 

a. Udsendelse af invitationer til generalforsamling og efterfølgende 

eftermiddag, skal ske senest d. 18/3 2022 

Vedhæftes skal de gamle og nye vedtægter, dagsorden, regnskabet 

for 2021 og budgettet for 2022. 

b. Valg af referent. 

Her vil vi foreslå Birgit Rodenberg. Birgit har givet tilsagn. 

c. Valg af dirigent. 

Her vil vi foreslå Tom Nielsen. Tom har givet tilsagn. 

d. Finde nogen, der vil stå for/i køkkenet. 

Verner vil prøve at finde 2 personer der vil stå i køkkenet. 

e. Deadline for tilmelding til spisningen.  

Tilmelding skal senest ske d. 31/3 til Lone. 

f. Invitation til den 1. bestyrelse. 

Lone vil udsende en spec. invitation til d. 1. bestyrelse. 

 

 

2. Nyt fra formand: 

Foreningen har modtaget en mail fra Fanø kommune vedr. repræsentant i 

Grønt Råd. Vi blev her enig om at tilslutte os de andre grundejerforeningers 

forslag om at lade Dorte Lodberg fortsætte sit arbejde i Grønt Råd. 

 

 

3. Nyt fra kasserer: 

Verner kunne oplyse at vi betaler ca. 2.400 kr. til fælles Sct. Hansbål, der 

afholdes i Rindby Strand hvert år. 

Vi giver 10 kr. pr. medlem til Ren Strand pr. år. 

Foreningens regnskab for 2021 er revideret af revisorerne og underskrevet. 

Samme regnskab er underskrevet af de tilstedeværende 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

4. Nyt fra sekretær: 

Medlemslisten er opdateret. 

Der er pt. 119 medlemmer ud af 173 mulige sommerhusejere. 

 

 

 



5. Veje/kloakering. 

a. Carsten måtte aflyse mødet med Charlotte Stockholm d. 21/2 2022 p.g.a. 

arbejde. Han arrangerer et nyt møde, når det er muligt. 

b. Samtale med Christina Løjtnant fra Fuldendt d. 18/2 2022 angående 

tilbagelevering af vejene efter kloakeringen er færdig. 

c. Kontaktinfo medtaget omkring Nålevej og vejkasserne. På hold p.g.a. 

personlige forhold omkring kontaktpersonen på Nålevej. 

d. Skilt er igen sat op på Nytoften 6 – 8. 

 

 

6. Grøfter. 

Lone har haft kontakt til Christina fra Fuldendt vedr. grøfter, der helt er 

forsvundet under kloakeringen. Christina har lovet, at alle grøfter bliver ført 

tilbage til oprindelig stand. 

Lone har kontaktet Fanø kommune ang. grøfter, der ikke er vedligeholdt af 

grøfteejeren, hvilket har stor betydning for grøfter højere oppe, som ikke kan 

komme af med deres vand. Sagen er sendt videre til Vandmyndighederne i 

Esbjerg,  

Lone vil lave et forslag til generalforsamlingen om afholdelse af en fælles 

grøftedag 

 

 

7. Hjemmesiden. 

Intet nyt, den kører. 

 

8. Vinteropsyn. 

Det fungerer godt med opsynet. Opsynsfolkene har taget en ekstra runde 

efter vinterens storme. 

 

 

9. Møde med kommunen. 

Emner til det kommende møde/formøde på kommunen med de øvrige 

grundejerforeninger, som afholdes torsdag d. 19/5? 

Forslag til emner på mødet:  

a. Vi vil gerne diskutere prisstigningerne på færgeoverfarten for 

sommerhusejerne. 

b. Tale om beløbet vi betaler til Sct. Hansbålet. 

Hvilke udgifter er der ved afholdelse af Sct. Hansaften? 

Hvad foregår der på Sct. Hansaften? 

c. Hvordan arrangerer de andre grundejerforeninger deres grøftedag? 

d. Der er udarbejdet en pjece, som ejendomsmæglerne og 

udlejningsbureauer udleverer til sommerhuskøbere og -lejere. Farven på 

teksten bør laves om, da det er meget svært at læse. (Hvid tekst på 

lysegrøn baggrund). 

 

 

10.  Kaniner og invasive arter. 

 Lone tager kontakt til kaninjægerne. 



 

 

 

11.  Nyhedsbreve: 

Lone har udsendt 4 nyhedsbreve i 2021 og 1 indtil videre i år. 

Nyhedsbrevene bliver udsendt, når der er noget at orientere om. 

 

 

12.  Facebook. 

Lone vil lave et oplæg på FB, hvor hun vil opridse retningslinjerne for brug 

af FB. 

 

13.  Evt. 

Kirsten prøver at kontakte Gudde Fischer, om afholdelse af snapsetur. 

Kirsten skal prøve at finde ud af, hvem der evt. kan lave vandreture/foredrag 

i og om naturen i Grøndal/på Fanø. 
 

 

14.  Nyt møde. d. 13/4 hos Verner. 

Vi taler om, at det er lidt dumt, at vi har foreslået d. 9/4, da det ikke er alle 

der bliver på Fanø i dagene op til påske. Der foreslås i stedet d. 13/4 hos 

Verner kl.14.00. 

 

  


