
Konstituerende bestyrelsesmøde online d. 6. maj kl. 17.00 

 

Til stede var:   Birthe Nielsen, Lone Grand, Verner Rodenberg, Carsten Lyhne og 

Kirsten Høgh. 

Orientering til Birthe, der er ny i bestyrelsen. Forretningsorden til 

bestyrelsesmøderne. 

Bestyrelsens poster fordeles som følger: 

Formand: Kirsten. 

Næstformand: Carsten. 

Kasserer, og holder medlemskartoteket ajour: Verner. 

Sekretær: Birthe  

Møder med kommunen: Lone og Kirsten 

Veje/hegn: Carsten. 

Hjemmesiden: Carsten 

Vinter opsyn: Verner 

Grøfter: Lone 

Kaniner: Birthe. 

Invasive arter: Birthe. 

Facebook: Lone. 

Nyhedsbreve: Lone. 

 

Emner der skal debatteres efter konstitueringen: 

 

1. Hvordan gik generalforsamlingen og efterfølgende sammenkomst? 

Generalforsamlingen forløb i en god stemning. Der var stor tilfredshed med 

bestyrelsens arbejde det forgangne år. 

Der var stor tilfredshed med efterfølgende sammenkomst, der var ønske om 

at fortsætte det som en tradition, men for egen regning. Traktementet og 

drikkevarer var tilfredsstillende. 

Immo, som var en af grundejerforeningens medstifter var til stede.  

Bjørn holdte en tale, som Lone havde stykket sammen af indkaldelsen til 

den stiftende generalforsamling, referatet fra samme, godt hjulpet af Tom 

Christensen, som også var med til at stifte foreningen, men desværre ikke 

selv kunne deltage. 

 

2. Vi lovede på generalforsamlingen at rådføre os med juridisk bistand 

vedrørende den juridiske forståelse af ordet ”Husstand”, som er et nyt ord i 

vores ændrede vedtægter. 

Lone kontakter foreningen Danske Sommerhusejere (Paraplyen), hvilken vi 

er medlem af.  



Forståelsestillæg til vedtægterne. 

Som husstand forstås: 

Den, som har samme bopælsadresse som ejeren, incl. børn op til 25 år. 

Skulle ejeren være syg eller fraværende af lign. årsager, kan ikke 

hjemmeboende børn af husstanden repræsentere denne ved 

generalforsamlingen, dog kun med den siddende bestyrelses godkendelse. 

De kan ikke vælges til bestyrelsen. 

Ovenstående formulering er juridisk godkendt af ”Paraplyen” 

 

Referatet fra generalforsamlingen er ikke underskrevet inden det sendes til 

medlemmerne. Dog vil det i underskreven stand ligge på hjemmesiden. 

 

3. Et medlem fra Vesterengen, som ikke er medlem af vores forening, har gjort 

os opmærksomme på, at de i forbindelse med kloakarbejdet, havde ønsket et 

større rør med en diameter på 25 cm. Røret skulle erstattes røret som går 

under vejen på Grøndalvej, som pt. er ø10 cm. En skam, vi først nu hører om 

ønsket, nu hvor vejen er sat i stand. 
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Sjønnes 

Mark 

 
  

Alle røde streger er grøfteforløb 



 

Medlemmet fra Vesterengen havde sendt en mail til Karen Sinning som ikke 

er i bestyrelsen længere, men som har sendt den til Verner.  

Grøften er generelt dårlig vedligeholdt, men bedre vedligeholdelse og et 

større rør vil nok hjælpe grundvandet bedre ud af området. 

Lone mener, vi skal rådføre os med vandmyndigheden i Esbjerg, da alle 

ændringer i grøfteforløb skal godkendes. Lone vil kontakte Sonny ved 

kommunen og Vandmyndigheden. 

Men ellers må det være vores foreningens vejkasse, der skal betale.  

    

4. Dialogmøde med Fanø kommune d. 19. maj. 

Der er dialogmøde med Fanø kommune d. 19. maj og tiden er rykket p.g.a. 

lokalerne er optaget. Der er formøde med de øvrige grundejerforeninger på 

Fanø fra kl. 16.00 til 18.00 og herefter møde med borgmesteren og et par fra 

kommunalbestyrelsen til kl. 20.00. 

Der er ikke kommet endeligt dagsorden fra kommunen, og Lone står for at 

indkalde grundejerforeningerne og lave dagsorden til kl. 16.00. 

 

5. Til orientering. 

Kirsten blev for noget tid siden ringet op af Jan Dorner fra Rindby Strand 

grundejerforening for at høre, om vi igen i år vil være med til at betale til 

Sct. Hansbålet. Jeg kunne fortælle at det vil vi godt i år, men vil tage det op 

på et bestyrelsesmøde, da vi ikke mener, at det kun er grundejerforeningerne 

der skal betale, Fanø kommune yder ingen økonomisk støtte, hvilket vi ikke 

mener kan være rigtigt. Kirsten vil deltage, hvis hun ikke skal arbejde Sct. 

Hans aften. 

 

6. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde. 

Vi bliver enig om at holde bestyrelsesmøde d. 2. juni hos Carsten, Nytoften 

12. kl. 18.00. 


