
Bestyrelsesmøde i Grøndalgrundejerforening. 

Dagsorden til mødet 02.06.2022 kl. 18 

  hos Carsten 

 

Tilstede var: Kirsten Høgh, Carsten Lyhne, Verner Rodenberg, Birthe Nielsen, 

Lone Grand. 

 

1. Årsplan/langtidsplanlægning: 

Der drøftes igen en eventuel flytning af generalforsamlingen, så den ikke 

ligger i påsken. Påsken ligger ikke på en fast dato, men altid mellem 22/3 og 

25/4. Måske kunne den flyttes til midt i marts. Aftale om at udsende 

afstemning inden jul til alle. 

Snapsetur: Lone laver aftale med naturvejleder Kirsten Stidsholt. Hun har 

foreslået d. 20. august. 

 

2. Nyt fra formand: 

Der er afholdt møde med kommunen sammen med de øvrige 

grundejerforeninger. Positivt at mødes og snakke om fælles emner. Dog 

leverede kommunen et meget magert referat, som dog efter ønske er blevet 

ændret. 

Drøftet vores forenings tilskud til Sct. Hans. Hvor mange deltager. Er det 

rimeligt at det skal dækkes økonomisk af 3 grundejerforeninger. Kommunen 

har ikke interesse i at give tilskud, men opfordrer til at søge hos 

udlejningsbureauerne.   

 

3. Nyt fra kasserer: 

Verner oplyser, at vi har fået 2 nye medlemmer. 

 

4. Veje/kloakering 

Kallesbjergvej er igen i en meget dårlig fatning. Charlotte Stokholm (Fanø 

kommune) vil igen tage fat i landmændene, men det er en meget langvarig 

proces at få dem til at betale for vedligehold. 

Kloakeringen er færdig, og grundejerne kan nu få ordnet deres del. 

 

5. Grøfter. 

Lone har været i kontakt med Vesterengens grundejerforening, da grøften 

mellem deres og vores foreninger har problemer med afvanding. Lone har 

været på grøftetur sammen med Jørn Lausen (Vandløbsmyndigheden) og 

Sonny Jensen (Fanø kommune). Der blev målt koter og vedligehold af 

grøften. En grøft på Grøndalvej er dog fyldt med vejfyld, og en 

rørunderføring ligger ikke i den rigtige dybde og har tilbagefald, hvilket gør 

det vanskeligt at få flow i grøften. Lone har talt med Fuldendt om at flytte 

røret, hvilket de har givet tilsagn om at gøre senere på året. Resultaterne er 

drøftet med Vesterengens bestyrelse, og der vil sandsynligvis blive holdt et 



fællesmøde med bredejerne i september. Se ang. grøfter på hjemmesiden  

https://www.xn--grndalgrundejerforening-af1981-mbd.dk/diverse/groefter-2/  

Lone foreslår igen en fælles grøftedag i vores område. 

 

6. Hjemmesiden. 

Carsten lægger løbende nye aktuelle referater og nyhedsbreve på 

hjemmesiden. https://www.xn--grndalgrundejerforening-af1981-mbd.dk/  

 

7. Vinteropsyn. 

Vi fastholder 4 gange vinteropsyn om vinteren + evt. et ekstra efter storm. 

 

8. Kaniner og invasive arter: Birthe, der er vores nye bestyrelsesmedlem, har 

fået overdraget nogle af områderne fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Så 

det er nu Birthe, der skal kontaktes ang. kaniner og invasive arter. Alle 

grundejere skal give tilsagn om de siger ja/nej til kaninregulering, som 

foretages af Fanø jagtforening.  

Der findes 3 invasive arter på Fanø. Hyben, Gyvel og Japansk pileurt. Se på 

hjemmesiden og få gode ideer https://www.xn--grndalgrundejerforening-

af1981-mbd.dk/diverse/inovasive-arter/  

 

 

9.  Nyhedsbreve: Der er udsendt et nyhedsbrev i juni. 

 

 

10.  Facebook. 

Alle er positive over indlæg på Facebook. Der må gerne komme flere 

 

 

11. Nyt møde. 

Der er aftalt nyt møde d. 25.08.2022 kl. 17 hos Lone 
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